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 ي ٙ ٍ يي اليعه ً ييت ي:-ي حًّيهللاي-ُٚٙي  يلن

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيييييييييي ٍ يْةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ليلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ييهللا ييا يَص  ييييييييييييي؛ييييييييييييييييييييييييييييييييييتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا هٍٛيٚ

يجد يلنا ييٕٚو ييتأتٙيتكا ي

ح  ً يلن يحُثميٕٚو   ٍ يت يُحٔتأحً  

 (11/199سيش أػالم الٌثالء )               

 

 يسانح: اليأتٕيٚ هٗي حًّيهللايعٍيْ ِيلنا ي

ٍ يميإنٗيلنص يح ينٕي  يييييييييييي ٌ يٓ يهث يفٙيط ييٛ ي. هٛلايياينكا

 (2/166) طثقاخ الحٌاتلح              

 

 ييويأحً  ي اليلإليا ٍ ي:-ي حًّيهللاي-حُثمييت

ٍ ي ٙ يلنُ ييدٚ ييييييييييث يأخثــــــــــــا      ً ً يي ى يَ ييح يا  يـــــــنهفمٗيآثيح يطٛ يلن

ٍ يغ يااليب ي ّ يئيأْه ييعٍيلنح ٚث ييث ا  يفانا يييييييييـ يَٓ  ينٌٛمئلنح ٚث   ٘ يأ

يلنٓ  ٖييييييييت يا ين ٔي ث م  يس   ٗ ه طيلنفم  يل  يٕ يـَايأ يٓ ينيحٌيغ يتاز ييًس يلنش ئييًايغ 

 (6،7ششف أصحاب الحذيث )               

ي

ي

ي

ي

َ
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ين َزمَضاين  يخ غزّ يخ غزّ ثلسمي اًض   ثلسمي اًض    ين َزمَضايناّلِ 11اّلِ
ـ حفظَ ـ حفظَ   

  هللا وزػاٍ ـهللا وزػاٍ ـ

حمي محن اًص  حميثسم هللا اًص  محن اًص    ثسم هللا اًص 

الم ػىل َمن ال هِِب  تَؼسٍ. الُت واًس   اذلس هلل وحسٍ واًع 

ُ ـــلــ" ث ؛ةــَسَــــ جموػة املحازنــــة ِمن سِ ـشٍ املــفِ خون ــ صية امل

ُا واملؼذَ ــــُمؼـً ة "ــــ  َميـ اًؼِ  ُة ـاًــــي؛ ظـــــين ِِبا ألد اًفاضــــّسِ

ةــاًؼمل اًي جي
2
ح :  ،من اسامغيي جن معص اجلزائصيـٔبتو غحس اًص 

ت زَ ــاف ٕاىل حــــٌِس يَيضـ جُ  ًَِمن ــ َلــاث ُظال ة اًِؼمل، وُذز  ِميية 

 ََ َس ــــوكَـــواغ ،ةٍ ـٌـ ي ـ ذِ ــ ٍس مَ َي ػىل ُبســــــِعيـــ ة واًخ ح ــزاَم اًع 

ُِ ــَزاسـَرــٍة، ومَ  ــَـَـٍة، وَسخيٍي واِضـحـٍة، َوفَق َمهنٍج ـيـ فا َم ُمؤظ 

ة ــم  ـة ٔبئـِا ِِف َزنـ دِ ـ احِ ـسيــُص ِتعــــ ٍق، ثَ ـــٍم ُمَسك  ـَـٍق وغِ ــُمحل  

ي ِة وُذػاِت احلَّقِ واًُِسى.  اًس ُّ

                                                 
1
ِش هي ًاس ػلى ــثح فيِا ّتِا أشـــثطد تَ، حرى أصـشيخٌا الفاضل اسذثظ تالؼلن ّالذػْج ّاسذ 

ؼلين ّالرشتيح، ّشيخ في األدب ّالخلق، ّشيخ ـــػلن، شيخ في الخطاتح ّالرذسيس، ّشيخ في الر

َ، ّالحــــذيث ّفٌـــًَْ، ّالفــــقَ أصـــْلَ لْهـــيش ّػفســــفي الوٌِج ّاالػرقاد، ّشيخ في الر

ؼاشش الطلثح في حقَ رفاع هٌَ ّتَ، ّإًا هـــوال ّدػْج، ّسصقٌا االًــــّفشّػَ..صادٍ هللا ػلوا ّػ

دب سػاكن هللا هغ هشايخٌا في القْل ّالفؼل، ػٌذ حضْسُن ّحال غياتِن، لوقصشّى، فاألدب األ

 ثش ذؼظين أُلَ.  فزلك هي تشكح الؼلن ّأ
2
ول، ضؼيف ـؼيف في الؼـلة، ضـؼيف في الطــُزا هي حسي ظي الشيخ تي ّإال فاهلل يؼلن أًي ض 

ال ّهؼشفح ـقصش، ُّزا أقْلَ تياًا لحقيقح الحـــفي الذػْج..ّهللا أسأل أى يرجاّص ػٌي ّػي كل ه

 تقذس الرفشيظ ّالرقصيش ّليس ذْاضؼا أّ ذْسػا...
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َصاجـِِا ِف ـَظَ هللا ـ ِف ٕادـــس اجــََتَس ألُد اًفاضـــــُي ـ حفوك

ا وجَضىياًل، َحيُر اغخَمَس ػىل ت ُّسِخ ـظـوزٍت َِبي ة دعًّ ؼــِغ اًً

ــي ــِة مع ٕاز  اَن غن ـس ٔبتـاِحـِدـِا، وكــــِذــِا ٕاىل ظــ دــاِث ِوسـدَ ــ اخلَّعِ

َ ــي ػىل رًــمــَ ِف اًؼــــجِ ــَمــهنَ  ــظم، ويَــجــــذـ َم امل ُس ـِن ٔبِو اًٌـ 

ًَِحؼـــــاًلَ  ُ ـغ ُـــازئ  ٍِ امل َ ــ ش ــ ٌ ــ لًا ٌَمَ ــوافـظـمـًا مُ ـــخوِن ه  ،ثُوزِ ـــ

اًة ػىل حَ ـــــًِذَ  صس يِخ َمؼَُوِمَ وَضحطِ لصِية اًَفّنِ وثَسزيِة اًع 

 َمحُفوِظَ.

ُا َوكَ ــَِا مُ ـ يَفَع تِ ــ بُٔل َبن ي ــــٔبس مَ ــصيـــاًىَ  وهللاَ  َظَِا ـ افِ ـاِزََئا وحَ ـِؼس 

َغَِا ا وَبسََِم ِِف ثَؼِممِي  وُك   ،وَصاِزََحا وُموّسِ َُ َمن َبػاَن ػىل ورَِش

ححاهَ جواٌذ َنصمٌي. َ  س ُ  اًَفائسِت ِِبَا، ٕاه

س وػىَل بِِٓل وََصِحَ. ٌِّا ُمحم   وَظىل  هللا وسمل  وابزَك ػىل هَحي

  

  َوَنخةَ َوَنخةَ 

ين َزمَضاين َبتُو غحِس هللاِ َبتُو غحِس هللاِ  ين َزمَضاين  غّز اّلِ    غّز اّلِ

  ُـُـ  63416341من ري احلجة من ري احلجة   0202  غض ي ة اَلحسغض ي ة اَلحس

  مم  02620262من ٔبنخوجص س ية من ٔبنخوجص س ية   33  املُواِفق ًـاملُواِفق ًـ
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َيمَ حَ الرَ ََنَ حمَ الرَ ََوَ اللَ ََسمَ بَ 

َةمَ قدَ المَ 
ي

ي

 دددنّ ورّأ  سدددومّّونُّشدددذّبدددممِّ ددد هدددّ سدددنه ونّو سدددنو    ّّواحلمددد ّمّضلمددد  ّو َّّإنّّ
ّ.ّديّلنم نّيضللّفالّهلن ّّوّامّفالّ ضلّّّئمتّأعمملوم ّ نّيه  س ّّ

امّوح  ّالّش يكّلنّوأشه ّأن ّزلّم اّعب  ّورس لنّوأشه ّأنّ ّالّإلنّإالّّ
ً اارَّن  ي﴿ أَ َّ ااْذَّين إمالن  اَل ذَوَّ َّ َم  يَي اَهٌَّااْا اذنقَّااْا هللاَ َحااقن ذَّقَاذماا َِااا الناازم يَااا أَيَ

لموَّْىَ  س   [102]سٕ جيآليعًالٌ،يلٜٚح:ي﴾ هَّ

َقلَاَق ي﴿ َّ اَذجد  احم َّ اي  ًَف اسد  ان  هم انَّ النازمل َقلَقَمَّ َُّ اذنقَّاْا َستنمَّ َِا الٌناا يَا أَيَ

اذنقَّااْا هللاَ الناازمل  َّ ًمَساااء   َّ ا  ََِّوااا سمَهاااال  َكِميااش   ٌ تَااثن هم َّ َِااا  َه  ّ َِااا َص  ٌ هم

ن  َسقميث ااا َحاااَم إمىن هللاَ َكاااَى َػلَااي مَّ األَس  َّ َم  َى تماا لنُسةةا ،يي]سةةٕ ج﴾ ذََساااَءلَّْ

ي[1لٜٚح:ي

ا ي﴿ يذ  ال  َسااذم  ْ لَّااْا قَا قَّْ َّ يَي اَهٌَّااْا اذنقَّاْا هللاَ  َِااا النازم اان  ، يَاا أَيَ المح  لَمَّ يَّص 

ا  ص   ْ اْلَََّ فَقَاذ  فَااَص فَا َسسَّ َّ اغم هللاَ  َهاي  يَّطم َّ ن   تَمَّ ًَّْ ن  رَّ فمش  لَمَّ يَغ  َّ ن   َوالَمَّ أَػ 
ا يو   [.71،ي70]سٕ جيلألحزلب،يلٜٚماٌ:ي﴾ َػظم

 به :ّمأ ّّ

ّخددددالُدّاِم ّوّدددددَىّاذلدددد يّهدددد ُيّزلمدددد ّ ددددلد ّامّعل ددددنّ ّاحلدددد يِ  َِ فددددأندّأ دددد 
ّ ٍُّ ٌُ ّوخددلدّةددالل ٍَُّةددالََل ٍُّب عددُ ّوَُخددلدِّب َعدد ّا  دد رّزلدد كَمُ مّوخددلدّزل كدد وسددلد  ّوشدد د

ّالودمر.
ّ
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ّ
ّ
ُُّّامّوّسدددال نُّّ دددل اتُّّسدددلِّال ّّّدعددد ةِّّأسدددمسَّّفدددأنّّّّ  نّسدددب مّامِّّعلددد ه عّ ه فددد
ّعظ ممن:ّذلكّأ النِّّعُّنبََّيّّثّدّ نوّأفهملِّّننّوّ  متِّبأمسمئ

 ن.هن وُّ    ّّوهننّادلنضمّ ش يّعهيّوادل  لُّإل نّّ يقِّالطّّّته يفُّّأحدىما: .1

ّ ذيّالّيو د دنّالّوهد  ّالّدّعملكنيّ مذل ّبه ّال   لّإل دنالسّدّته يفُّّالثاني: .2
 وق ّةّالهنيّاليتّالّتوقطع.

 ّهُّهُّتددبدَّبددممّأَّّمسِّالودددّفُّع َّعل ددن ّفددأَّّبو ددمنِّلّوّ َّهددمنّلل ددلّا وّدوّهددذانّا  ددالنّتمبِّ
1ّإل نِّّلِّ يقّادل  ِّللطّد

ّ:أصنافُ ُةُ ثُ لُ فيُذلكُثُ ُوالعلماءُ 
ّامّّبأ  ِّّبممّعملٌّّعملٌّ

ّ أ  ِّبّبممّل سّبهملٍّّوّعملٌّ
ّبممّّبهملٍّّامّوّل سَّّبأ  ِّّوّعملٌّ
.2نمَ دددددددددددددأحكَّّوّيهدددددددددددد فُّّنَّالّددددددددددددذيّؼل ددددددددددددد ّاللدددددددددددددّوّهدددددددددددد ّهدددددددددددد ّا ّولُّلُّخمَّوّأَّ

                                                 
بدددنّزلمددد ّّ ّبن ق دددقّالددد خن رّعلدددي(ّالبدددنّالقددد 152ّّ-1/151علددد ّايهم دددُّوّادلهطلدددُّ الصددد اعقّادل سدددل1ُّّ

ّ.-ح ظنّامّ-ال د لّامّ
 ّجدم عّب دمنّالهلد ّّ(ّطّ/ّحسنيّسل  ّأس ّال راين ّوّابنّعبد ّالد 375ّّروا ّال ار يّب ق ّ ه ّ هىنّأك 2ّّ

ّ مي.أيبّح منّالنّّّمّقملّاحملّققمن ّعن(ّطّ/ّأيبّا شبملّالزه ي ّبأسومدّ   حّخم1543وّفضلنّب ق ّ 
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ُِّّوّدبُسدددّفندددنِّه ِّ َّّبقددد رِّّسدددب م نّإالّدّإل دددنِّّادل  دددلِّّ يقِّبدددملطّّّأعددد فَّّالهبددد ُّّوالّيكددد نُّ
ُُّذلددددم ّوّهددددذ ّادله ِّّنِّبمِعددددتّّوّاّسددددل  ّامّعل ددددنّّورسدددد لّامّ ددددلّّ ذلددددذ ّّهددددذاّاكدرا ُّّوّفدددد
ّخددددمنّإدراُخدددداخِّبأدرَّّالهقددددلُُّّّالهظ مددددُّلّيسددددنقلّّا  دددد رّالو ب ددددد ّّّّذلددددمّبددددمكعالدِّّنهددددم ّبددددل

ّلددددُُّالكم ِّالنم دددددّهنِّينّوشدددد ائِّحكددددمدّالدددد ّ  ّالكم ددددلِّّمدِّالنّددددّاكيضددددمحِّّوّالب ددددمنِّّوّه يددددفِّنّّالّو
ّخمدمّسدل ّ ّامّعل دنّّو دلّدّ ٌّزلّمدّعتق دمءِّا ّا  ب مءّوّإ مدِّّدمتِّّذيّوقعّبأرسملِّالّّّو  

لكُمُُضُيتُ عمتُيُوُرُ مُنُ علُيكُ ُمُتُ مُ تُ وُأُمكُ يُنُ مُدُ لك ُُلتُ أكمُ ُ}اليومُ قملّتهمىل:ّ
نّعلدد ّنَددأ ّدّ َُّّفدد َّجّّ َّدَُّّوّاسددنبم اّادلددّجدد مدداّاحلُّقِّ ّوّأُّ(3اإلسُُلمُديناالالماةُُدة:

ّخوهَّالب ضمءّل لُّ ّ.1هملكٌّّعوهمّإالّدّهمّالّيزيغُّمرِّهم
دلدددمّجدددمءّبدددنّّسدددل  ِّةدددمّوّالنّّوّال ّ ّ-ينذاّالددد ّ ذلدددّ-وّاكمتدددمدّّهدددذاّاكخمدددملِّّفبهددد َّ

ّآدد َّّعدنّ صد رٍّّب د َّأنّيَّّحبدملٍّّن ّالّغلد زّدلسدل ٍّ ّ دنّربّدسلّّ ّامّعل نّّو لّدّبّيالوّّ
ُّ.ا  ّّّسلفِّّ ّعل ّفه ِّ ّامّعل نّوّسلّدنّ لّدُّ ب ّّوّّوّسُّّخنمبّامِّّّغىَّ

ّةد انُّرِّّ-اّبصد مبننّ ءًّ ونّبَّالقُّّدىُّّالهق  ةّسمرَّّ ّفه ِّّةِّب ّّوّعل ّ وهمجّالوّي
نّ ب  ددُِّّ ب ّلُصدهُّصددد ّامّتهددمىلّوّادندمره ّوّادنَّ مهُّذينّا دطَّالّددّ-علد ه ّأعهدنيّامِّ
ّامَّّ:ّإنّّقُُا ّ-ا ُعنُُوُرضُُيُ ُ-ُمسُُعودُ ُفعُُعُع ُُدُا ُ ُُعُ  عّسددلّد ّامّعل ددنّّو ددلّد
دددّقلددد َّّف جددد َّّالهبدددمدِّّ ّقلددد بِّّ َّ ظَددد  ّالهبدددمدِّّقلددد بِّّ ّددددىَّسدددلّد ّامّعل دددنّّو دددلّدّ ٍّزلمد

 ّامّ ّ دلّدزلّمدّقلد ِّّبهد َّّالهبدمدِّّلد بِّّقُِّ ّّ ظد َّّثّّّ ننِّسملَّب ِّّنُّثَّنهَّنّوّابّْلو سِّّفم ط م ُّ

                                                 
1
(49ّو48ّّ(ّوّابدنّأيبّعم د ّ ّالسدوُّبد ق ّ 43بدنّ مجدنّ ا(ّو17142ّه ّ هىنّح ي ّروا ّأمحد ّ ّ 

 خّا لبددمينّددددددددد ّوّقدملّعوددنّال -ّرةدديّامّعودنّ-مريُّدددددددداله بدمضّبددنّسّ(ّعدن88يد اب ةّوّاججد يّبدد ق ّ طّ/ّا
ّخممّ ّ   حّابنّ    حّ:-ّرمحنّامّ- ّ(.947ب ق ّ ّ( ّوّا ظ ّالص   41ُمجنّب ق ّ  



 9 

 نّلُّقدددمتِّنّيُّ ب  دددّاءََّرّزَّهددد ّوُّلَّهَّ ّفجَّالهبدددمدِّّقلددد بِّّنّددددىَّأ ددد مبِّّلددد بَّقُّّ ّف جددد َّسدددلّدعل دددنّّو
ّ.1نِّيوِّعل ّدِّ
ُّنّأئّمده ِّ دنّجدمءّبهد َّ ّوَّ دمبه نّذلد ّبأحسدمنٍّالنّّّوهجِّمَّدالّذلكَّّعل َّّسمرَّّثّّ

ّ.ينِّاذل ىّوّال ّ 
ّّتّعددنّهددذاّادلددوهجِّاّوّابنهدد َّفَددعودد  مّاضل َّّإالّدُِّّ ّهددذ ّا ّ ددّضلدد افُّثّاالِّوّلّػلدد ُّ

ددهُّبهدد اّأهدد اءَّاتّدَّدْلددفٌّّفَّلَدددَّّ ّإذّْوّجددلّدّامّعددزّدّاّعددنّوحدديِّأع َةددّو  ّواّذَلُددذُّ ّوّاتد
 ّيأددذونّ وهدمّلّد ّامّعل نّوّسامّ لّدُّّرس لِّامّوّسوّّّخنمبِّّّأد ىّغىَّّ  مربَّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ عيوهِّ ّوّدِّ ّب ّبّ هُّفندَّ ّوّ ه ِّ َّعق  

ُِّّّكو ّدال َُِّّّ ّّم ِّ  َّال ُّّلس متِّال َّّبمالتُِّزّّوّ متِّلّدنّسلُّ ِّ
ُِّّّ ّدا ِّه َّال ّدُِّّادلمديّّّاتِّضمرَّاحلَّّثمالتِّنّحُّوّ ِّ
ّّمتِّظ يّّمّالوّدبقميَّّوّق لِّالهُّّنمتِّنّفُّوّ ِّ

ُ
ّّّ مس ةِّفُّالو  ِّادل

ّخثددد ةِّالفِّددددنِّوّاالِِِّّّمدددزّيمّإىلّالنّدداع ًدددّفكدددمنّذلدددكَّ ِِّالِ دددّ ّو ّخدددلّيوّا حدددزابِّّ   ّ
}وُُّوّّوّالّسدّالكندمبِّّعدنّغد َّنّرََّ دُّّلكدلّ  ددم ِّربّدٌُّّوّّ ُّسدح نّوّهذِّ ِّ ّفَّيهِّدبمّل َّّحزبٍّ
ُ(.153واُلاألنعام:ُيلُ  ُ مُععُسُ كُ   ُُقُ فرُ فتُ ُ لُ عواُالسُ   ُتُ الُتُُ 

تو دد فّف ددنّعددنّّعصدد ّذلددمّ ّخددلّ ّضَّقدد ّدُّّأنّْ ّا ّ ددامّتهددمىلّّبددذُِِّّّنّرمحددوِّ دد
نّمِّ ددمّ ق  دد ّ ددمف ًّسددلّد ّامّعل ددنّّوامّ ددلّدّبددنّرسدد لُّّذيّجددمءَّالّددّ-  حّالّصددّاكسددالدِّ

ّ ددددملِّ ّوّا نِّالوددددملنيَّّحت يدددفِّّعلدددد ّ  دددديِّّمّبملهمدددلَِّهدددديودَّمّدِّعل َهددددّنّػل ددد َُّ ددددّ-نربّددددّ ِّعوددد
ّ
ُ
ّخمددمّأددد َّلنيَّايددمهِّّ ّوّتأويددلِّلدنيَّبطِّادل ىُا ُعليُُوُصُُلُ ُوقُ صُُدُ المُ ُقُ ادُ الص ُُّبدذلكَّّع

                                                 
1
ّ(49 والب هقدديّ ّادلدد دلّّ(445 واخلط دد ّ ّال ق ددنّوادلن قددنّّ(23 والط ملسدديّّ(3600روا ّأمحدد ّ ّ 

ّوغىه  ّوه ّح ي ّإسومد ّحسنّخممّذخ ّزلّقق ّادلسو .
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ُُُ ا ُ بق لدددن:ّّموُسُُُلُ  ُُُُطاةفُُُةُ ُلالُت ُُُالُيضُُُرُ ُعلُُُىُال ُُُ ُ ُيعُ تُُُيُرُُُاىرُ عُأمُ م  عُىمُم 
ُكذلك(وُىُ ُا ُ ُأمرُ ُيُ ىُيأتُ مُحتُ لهُ ذُ خُ  1ّم

ّن:بق لِّأحمدُُاإلمامُ ُ مهَُّوّعَّّذينَّوّه ّالّّ
امّّبكندددمبِّّ نَّ ُدددىّػلُّعلددد ّا ذَّّ وهُِّ دددّونَّصددد ُِّ ىّوّيَّذلُدددإىلّاّةدددلّدنَّ دددّ نَّيددد عُّ

دد
َ
نّ ِّ ددَخدد ّّو  ُّح َدد ّأَّقَددّكبلدد سَّّ ددلٍِّنّقَّنّ ِّ ددَكدد ّفََّمددالهَّّأهددلَّّامِّّبودد رِّّونَّ ُّبص دد  ّوّيُّ تَّادل
2ّّ.مسِّ ّعل ّالوّدهُّك ََّأّّمّأحسنَّ ّفمَّو ُّ َّق ّهَّّنٍّمئَِّتّّملّ ة

ّورُّّ تّال يد َّكدمكدَّتّةِّبد ّّالوّيّنّعصد ِِّ دّ نُّالدزّّّ َّهُدبدَّّمملّدخُّ ّّووّالق ونُّّو نُّاّالسّيوّت الَّ
ّ.نُّوَّاّالسّيسَّمِّوّطُّّ عُّتّالبِّ َّظهَّ ّّوَتُّوّال ِّ

ّ:يُقا دُ  يرُ عُعُ فععُال ُ 
ّ.مججّد نّاحلَّّلَق  ملك ّف ك  مّإل نّ مّ ّبنِّّل ّأ سِّددلومّع

نّهدذاِّ دّمسهداُّّ  ُكد اّربّدتلَقدّ ودنّحد ّّّ ّشد ّ ذيّبه َّوّالّّّالّّإّنّعمدٍّفقمل:ّ مّ ِّ
3ّك  ب ّ 

 ّوقنودددمّاحلمةددد ُِّّّ  حّللهق ددد ةّاكسدددال  ّّالّصدددّال هددد ِّّفدددمزدادتّةددد ورةّإح دددمءِّ
وّّ ُاكسدال  ّّّالدبالدِّّّأضلدمءِّ ّشدّ ّّتظه ُُُُّّّّاكسال  ّّقظَّمّوّق ّب أتّف نّال َّدص  ًّ
ّ دنّ هدملَُُِّّّّاكسدال  ّّللّ دّنّالّبد ّداتّ  ّدبملدذّّّ ّال قداّاحلمةد ِّّ ورةُّهذ ّالضّّّتزدادُّ

ّيتّهدديّالقمعدد ةُّالهق دد ةّالّددّ  حّ ّفهدد ِّالّصددّ ددمّإىلّاكسددالدِّ ّط يددقّع دَّّ دد   ٍُّ

                                                 
ّ.-ّرةيّامّعونّ-(ّعنّك بمن1920ّح ي ّروا ّ سل ّب ق ّ 1ّ
ّ.85ّ نّخنمبنّال دّعل ّايهمّ ُّوّالز مدقُّص2ّّ
( ّف  دنّت ج دنّط ّدٌ ّ دمتٌع28ّ-13/17 ظ ّفنحّالبدمريّ ( ّوا2206( ّوال  ذيّ 7068روا ّالبذمريّ 3ّ

ّ.هذاّاحل ي ّدلهىن
ّّ
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ّخددددلّيّاكسددددال يّ ُّّلبوددددمءّا نمددددعِّا سمسدددد ّّ ّصدددد  ُِّالنّّّ:قمعدددد ةِّّذلددددكّ ّةدددد ءِّّادلنكم ددددل 
ّ.ب ُِّال ّّّو

َُّّمّفدأنّّ د   ًّّبدعُّنّّذيّيدُّالّّّفأذاّلّيكنّادلوهجُّ مّاَهدفّعدنّرل َّو  ُِّّسدنَّاكسدال  ّّّال قظد
ّعف نّوّالّري َّّمّالّشكّداّجمز ًّ ّاعنقمدًّعنقِّ ِّنّ ّوّإ ّّ  ِّالسلّّ

ّخددذاّسددمئ َّّ-ُّاكسددال  ّّّالهق دد ةِّّ ّفهدد ِّّملِّالّصددّلفِّالّسددّ ددوهجَّّأنّّ ّ-ّينالدد ّ ّو
ُُّّاكسدددال  ّّنّإىلّا  ددددنّوّإيصدددملُّ ّوّإيضدددمحُّإظهددمرُّّذيّغلددد ُّالّدددّ  حُّهدد ّادلدددوهجّالّصددد

ن ّوّهدددذاّا َّةددد َّوّرِّّامِّّ صددد َّّسدددن قّيَتّّ سدددلمًًُُّّّإسدددال  ًُّّّّأّ دددّبحّحبدددقّ صددديّتَُّكدددال ددد دّلِّ
ّ وهم:ّعل ّأ  لٍّّادلوهجّ بنّ 

ّخدددلّ  ّّّد االِكدد مبُّعلدد ّوفددقّفهددد ّالّصددّ-مبندددُالثّّّ-ُّوّّالسيددالكنددمبّّوّبددمعُّّتّا .1
ُّ.قض ّّ

ّخمنّعل نّأ  مبُّّااللنزادُّ .2 ّ .سلّّ ّامّعل نّّوامّ لّدّرس لِّّدبم
ّخلمنه .ّّح ةِّوِّادلسلمنيّوَّّعمعُِّّعل ّاحل صُّ .3
مّف دددن ّفأظّلدددّللهقدددلِّّمّالّرلدددملَُّّشلّدددُّالو ب ّدددعنقمديّددداالّاخلددد ضّ ّا  ددد رِّّعددد دُّ .4
ّّ.بمعتّّسل  ّوّاالنّّالّعل ومّف نِّّال اج ُّ
ّ.1ه هِّبَّشُّّه ّأوّع ضِّخال ِّّّه ّأوّمسمعِّالب عّأوّرلملسنِّّأهلِّّرلمدلُِّّع دُّ .5

                                                 
دددّّقددد ّوردّذخددد ّذلدددكّ ّجدددلّّّو1ّ معّّنّف هدددلّعلممؤ دددمّ ّب م دددنّوّإيضدددمحِّطددد ّّم ّبدددلّأسددده ّّوخنددد ّالهقمئددد ّوّأ م  

ّخثددى ّّوشدد حّأ دد لّاعنقددمدّأهددُ ّوّال دد يهُّلرجدد ي ّّوخكنددمبّاكبم ددُّالبددنّبطّدد ّّّقدد لّالسددوُّلاللكددمئي ّوغىهددم
ن د ةّ ّادلكنبدمتّ ةّ و ن فّّّعّادلقمدّلذِخ همّوهيّومّاحلم سُّالّينّّح يثمّرسمئلّدم ّّف دّ ّب منّذلكّق ؽلمّّوأُّ

ّ ُ.ّّّّاكسال  ُّالّسل 
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ذيّسددمرّعل ددنّ  حّالّددالّصددّهددذاّهدد ّادلددوهجُّّ-ُوّالسددوّّّعلدد ّاكسددالدِّّ-إددد اينّ
نِّ دّللهقلّالب د يّ ّعّ  م ٌُّ ّهذاّادلوهجِّّه  ّإذّْنّبه َّ اّبنّ َّملّوّأو َّلفّالصّّالسّّ
ّّّ.الفِّوّاالدنِّّ قُِّ نّال ُّّاك سمينّ ّ ّوّللمجنمعِّضل افِِّّوّاالِّمزّيالنّّ

ا ّوّجهدمدًّّعد ةًّ ّدَّمدالًّمّوّعَّلًمدهم لندنّ دعّهدذاّادلدوهجعّعِّنّأتقنّ ُّ َّّل هُِّوّ ّطَّ
ّمعمّوّتأل  ًّتهل مًّ

َالشَ ََبنَ ََأحمدَ ّودُِ:السّيّأهلُِِّّّأئمّّّإ مدُّ َاهللَ-يََانَ يبـَ حنبل -رحمـو
ّهم.ادل اقفّوّأش ّ ّالب عُّ ّأعس ِّّوّقم عُّودُِّالسّيّ م  ُّ

نّأعظد ّوِّ دّ دملٍّّقنّلهمدلٍّاّوفّّدىًّّوّعالّإذاّأرادّبهب ٍّّامّجلّّّوّالّري ّأنّّ
ّخدمنّاك دمدُّّينّالهظد  ّبو د ِّهدذاّالد ّّّ  دُُّمحلُّدِّلصّّا عمملّا نّأمحد ِّ دّالهلد  ّوّقد 

ّ. عّالهم  ِّذلذاّادلطل ّالهظ  ّذيّالوّّّأسبقّالهلممءّال   لِّ
مّ ّ ئًّقبلودمّ سنِضدّكهمّالقد دُّلَّيتَّسدكّالّدملِّنّادلَسدِ دّسدلكٍّ َّ ّّاال  راجَّّف ج تُّ
ّ:1القمئلّذلكّبق لِّ
ّ ابُّ ِّ َّّنُّمسَّنّأ  َّ سَّ اّ َّبُّص َّلّيَّّّّّّّّّّنّْإِّّوّبّ وّدالّأهلُّّ ُّهُّّاحل ي ِّّأهلُّ

ّ:2اجد ِّّوّق لِّ

ّ ِّهَّقّْمُّد ّخمل َّإذاّ َّّ  حُّالصّدّل سَّّّّّّّّّّ ّهِّخ ِّذِّّعَّمّ َّ َّخ ِّبذِّّنّددددددددةَِّ ّهالّتَّ
لمهد ّنّعِِّ دّشديءٍّّوّب دمنُّّمحلنيَّالّصدّلفِّالسّّّخن ِّّّه ّ   ُّّ يفُّال ّّّسلكُّمَّدوّهذاّال

ّني.بِّمُّدالّاحلقّ ّص ةِّلوُّّ-ّن قِّت فِّّدب ضِّّ-ّنُّ ندبمّق ّدّنأنّي محَّّ ّامَّني ّعسَّنِّمَّدال
 ّّمّدفهنّلذلكوّشل:ّ

                                                 
1
ّ ّذخّ  ّ.67ُّصّ ّالص  محّالسنّّا ظ ّاحِلطُّ

2
ّ(.8/336ّّ(هد ّت عننّ ّسىّأعالدّالوبالءّ 181ادلن ىفّسوُّ ّ-ّرمحنّامّ-وّه ّابنّادلبمر ّّ 
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ّنيّعوهم.ابّ إل همّالذّّّاعنيَّهمّال ُّّّوّأهلِّوّّالسّيّح ّي .1
ّيون ددعّبددنّادلسددلم نّم ّحددّ ّالّصددّل  ِّالّسددّاكسددال يّّّاثِّنّالدد ّيِ ددّشدديءٍّّإح ددمءُّ .2

ّن.مئِّقَّنّوّ دَّمئِّ ّبص َّيوهِّه ّإىلّدِّ ّرج عِّ
ّ سدددذُّدط دددُّوّعلددد ّ قمبلدددًُّّ ضدددب طًًُُّّّلّدعّ سدددنقِّطبَدددسدددملُّلّتُّ ّال ّ هدددذِّّأنّّ .3

1ّقبلّهذاّالهملّ-حسَ ِّعلميّ-َ طب عٍُّّ سخّكالثِّ
ّ

                                                 
1
وّعبدد ّادلددوه ّسددل   ّقم دد ةّ ددنّح دد ّسددملُّبهوميددُّا خّعمددّ ّقدد ّوق دداّعلدد ّطبهددُّ سددنقلُّذلددذ ّال ّّثّإينّ ّ 
ّخددددددمنّقدددددد ّبددددددذلّجهدددددد اّ هندددددد اًّالنّّ ّّّّّّّّّّّّّّّ.-ّفجددددددزا ّامّدددددددىاّ-تدددددد يجّ ددددددمّوردّف هددددددمّ ددددددنّأحمديدددددد ّّ ّ ق ددددددق ّوّإن

ّ:-عل ّسب لّادلثملّالّاحلص ّ-وّ نّا  ثلُّعل ّالقص رّ ّحتق قّالوصّ
  ُّ  ددنّطبهنددنّ ّهنميددُّال قدد ةّا وىلّ ددنّ ددتّالهق دد ةّ ّهددذ ّالطبهدد37ُّوقدد عّسددقاّ ّالصدد ّ)ّ

ّهدددذ ّالطبهدددُّ ّطبهندددنّتونهددديّال قددد ةّهودددمّأ دددمّ ّّهددديّعوددد ّق لدددن:ّصوّتددد  ّاخلصددد  متّ ّالددد ين ّو
اخلصدد  متّ ّيلدد سّ ددعّأ دد مبّا هدد اءّوّتدد  ّادلدد اءّوّايدد الّّوفّصوّتدد  ّافبهدد همّقددملّادلصددوّّ

 ين .ال ّّ

  ُّ  ّخلمُّص ون ّعو ّق لّادلصوّّ(ّ 57ِّسقاّ ّالص خالدّامّلد سّببدمئنّ ودن  ّّّفّصفأنّّنّطبهنن
 .بمئنّ ون بل سّّوّ ون ّخالدّامّّصفأنُّّّطبهالّهذ ّ 

  ُّ  فّعنّش معُّوّذلكّعو ّخالدّادلصوّّّ ّادلهىنخلمُّصام ّفنوّىّّّ(ِّ نّطبهنن71سقاّ ّالص
قّبصدد ُّذلددكّ نهل ددّ هدد ّ وددنّأنّّمددمّشددمء ّيُّل ددنّوّسددّل ّوّ ّآِد هددمّصخ ددفّشددمءّوخ ّامّع ددلّّّبّ الوّد
 .خممّشمء طبهُّصخ فّشمءّامّّوّل ؟ّوّ ّّهذ ّال ّامّعل نّوّس لّّّبّ  معُّالوّّشَّ

 ّعبد ّا علد ّدملد ّبدنّزلمد ّبدنّعثمدمنّادلصد يّثّوق اّددّبن ف قّامّددّعل ّطبهُّأد ىّ سنقلُعّبن ق دقّأيب
ّدونّاالعنودددددمءّبنذددددد يجّ اعنمددددد ّف هدددددمّعلددددد ّ سدددددذننيّدط ندددددني ّوكدددددالثّ سدددددخّ طب عدددددُ ّاعندددددىنّبدددددأد اجّالدددددوص 

ّّّّامّوس دد .ّا حمدي  ّوعملنّج   ّ ّايملُّوفدقن
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 :و ضم هِنمّسملُِّهذ ّال ُّّّّ  ة عِّ ّّأعلّّ .4

ّخُّالّصددو ّ ّ ُّالسيددوّهدد ّب ددمُنّالهق دد ِةّالسدددل ّأ/ُأوال:ُالموضُُو : مّجددمءّّبددمّمددمف ُ
ًُّّنّّبدددمّربّيأرسدددلَّ ّّو ّامّعل دددنّوّسدددلّّامّ دددلّدّرسددد لُّ  ّ دددنّاك دددسّبهبدددمدِّّالهدددمدلنيّرمحددد

ّأعهني.ّاينّّّو
ٍُّّددددددددددددددددددواة ُّّبأل ددمظٍّددددددددددل  ّّللهق دد ةّالسّّّرلمددلٌّّعدد ضٌّّون:ُُُُُُُُُُُُُُب/ُثانيُُا:ُالمضم

اّعدنّا ل دمظّبه د ًّ ُّّدددددددددددددددددددددددددوّّبّوّالسّيمنالكّقُُّدددددددددددددددخممّهيّط يّّ ٍُّدددددددددددددددددددددسهلّوّعبمراتٍّ
ّخندددمبٌّّّلّيدددأتِّكدددُّالدددديتوّادلصدددطل متّاحلمدِّ ّفددداّعدددنّسدددلفِّ ِّوّالّعُّّوّالّسدددّوٌُّّّبدددم

 ّوتق يددُ ّتلددكّالهق دد ةّعددنّط يددِقّإيدد اِدّعّق اعددَ ّوةدد ابَاّأسمسدد ُّتقدد دّعل هددمّّا ّ ددُ
ّعدنّعق د ِةّأهدلّالزيدِغّوالضددالِلّهذ ّالهق ددددددددد ُِ دددددددددددددددد ةّالسدل  دددددُّادلبمرخدُّتنم ددزّّبدمّوت د 

 .وّالب ِعّواذل ى

 م.ّوُّدص  ًّمّوّعلممءّالسّيادلسلمنيّعم  ًّّ همّبنيّعلممءِّ ؤلّ ّ كم ُُّ .5

6. ُُّ ّ ددنّأتدد ّامَّّإالّدّوّالّبودد نَّّ ددملٌّّالّيو ددعُّّعلدد ّا جدد ّيدد دَّّ ّاحلصدد لِّّالّ غبدد
إذاُُل :ّ ّامّعل ددنّوّسددلّدنّ ددلّد ّوّذلددكّبملددّ د لّةددمنّق لِددسددل  ٍّّبقلدد ٍّ
ُ:ُوُعلُُمُ  وهددمّوّذخدد َّّإحُُدثُثُُلثُ ُمُُعُوُإالُ عمل ُُُانقطُُ ُ ُاإلنسُُانُ ُمُُاتُ 
(ُوُ   ُُ ُ نتفُ يُ 

1.ّ
ُ
ُ
ُ

ّ

                                                 
ّ(.3151( ّالوسمئيّ 1376( ّال  ذيّ 2880( ّأب ّداودّ 1631روا ّ سل ّ 1ّ
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 ف َنمثدُلِّف ممَّيَِليّسملُِّنّ ّهذ ّال ّ لنُّذَّقّلّاّلذيّبَّمُّدالّمّا ه دُّأ ّد:ّ
ُِّالظّمه يددَُُّّدطّ دُدُ سذدّنّعل سملُّدبقمبلنِّال ّ ّ صّ ّةباُّ .1   جد دةّ ّادلكنبد

َّذُّبَقلدددد ّالهالَّ ددددُّا َلبَدددددمين و سدددّ (15-1 28ِّّمنِّتسددددعُّوَريقددددمتّرلمدددد عّ ِةددد
ِِّّدونّإكبددمتِّّ طب عددٍُّّسددخٍُّ ّّكددالثِّّو لّق ددكدَّسددخّحددّ ّالّأُّالّضددئ لُّال اقهددُّبددنيّالوّيّال دد و

 .1لُنّقل احل اشيّدبمّق ّتك نّفمئ تُّ

ٍُّّتقسدد  ّ ددّصّالّ سددملُّإىلّفقدد اتٍّّ .2  ددعّوةددعّتدد ق  ّاك ددمدّا لبددمينّّ-ّ نبميودد
ّت ق مهددمّحبسدد ّ ددمّظهدد ّيّوّذلددمّالهق دد ة ّ ددعّوةددعّعوددموينَّّبمعنبددمرّأبدد ابِّّ-عل هددم

ٍُِّبّّوَفهُمنُّّم ضم هنِّّتصّ رُّّّيسهلَّ ّحّ ّجهلنهمّبنيّ هك فننيّصّ ّو وخدذاّ ّأيسد َّّط يقد
ّأس ع.ّب  ّعونّبص رةٍّة عّاّلذيّيُّإىلّادلّ ّىّال   لِّلن س

ُّلهم ددددّهدددذ ّالهق ددد ةّالّسدددل ّ ُِّّم ّلنق يددد ِّنّتم  دددأظويدددّت دددك الًّّالدددّوصِّّت دددك لُّ .3
ّادلسلمني.
ٍُّّوّ دلدددوهجّالّن ق دددقِّّ ٍُّ  ة دددّوّ الّ سدددملُّدل ةددد عِّّشلّهددد ةٍّّ دددٍُّ ق ّ ّوةدددعُّ .4 ّ ثبنددد
ّ هم.إىلّ ؤلّ ّالكنمبِّّ سبَُّ

5. ًُّ ّخددذاوّّبددن ّفَّهدد ّديُّنّأنِّ ددّ  ّددنّأشدده ُّّسددملُِّال ّّّلصددمح ِّّ جزةًُّ ددَّت َعددُاّت عدد
ّعون.ّ ّالهق  ةِّل اويّهذِّّسلنص ةًّّت عًُّّوةهاُّ

                                                 
خممّاسنهواّببهضّالّ  وحمتّاّليتّاعنىنّف همّبهُضّال ضالءّدبتّأ  لّالسوُ:ّخ  حّأ  لّالسوُّلل  خ1ّّ

ّأبد ّلد ز ّواعندىنّبنصد  حّادلدتّ ّوالديتّاعندىنّّبدمّعلديّبدنّحسدني-رمحدنّامّّ-عب ّامّبنّعبد ّالد محنّايد ينّ
 هنمد اًّعلدد ّ سددذُّبن ق ددقّوشدد حّال دد خ:ّال ل د ّبددنّزلمدد ّ ب ددنّبددنّسدد فّالوصد  ّوالدديتّقدد دّذلددمّال دد خّزلمدد ّ
ع  ّعبمسي ّوحمولاّجمه اًّاحلص لّعل همّلكنّلّأوّفقّ ّالب ايُ ّثّبه ّ مّش عاّ ّالهملّوا نه اّ ودنّ

قمر ددددُّبدددنيّالوسددددخ ّوخدددذلكّشدددد حّأ ددد لّالسددددوُّلل ددددددد خّأمحدددد ّبدددنّػلدددد ّحتصدددلاّعل هددددمّفمسدددنهواّّبددددمّعوددد ّادل
حتق قّوتهل ق:ّفّ ازّبنّعليّادل دليّوسملّبنّحمجّاخلم  ي ّواعنم واّ ّحتق قه ّعل ّّ-رمحنّامّّ-الّوجمي

ّخمدمّسأشدىّإل دنّ ّادلد تّوهديّ  سّالّوسخّاليتّاعنم  م ّلكنّوقعّذلد ّسدقاّ ّ سدألُّاكؽلدمنّبهدذابّالقد  
ّ  ج دةّعو ّس مقه ّل  حّال  خ!؟.
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 ّ دددتّالّ سدددملُّ دددعّب دددمنّّ ددد احًُّبدددمللد  ِّّا حمديددد ّالددد اردةِّّبهدددضِّّتددد يجُّ .6
ّهل دددقّعلددد ّبهدددضّادل اةدددعّإذاّرأيددداّأنّد ّوالنّددنصدددمراالِّّوّهدددمّعلددد ّوجدددنّاكشدددمرةِّبنِّ  تَّ

ّ.ذلكّاحلمجُّت ع ّإىل
ام ّوخذاّّعلد ّّ  ُّاّلذيّيسّدّادلسنطمعِّ ّعل ّق ِرّ عُاّل واِةّهِذ ّالهق  ةت .7

 ّفددممّادلسددنهمنّوعل ددنّ-ّوهدديّقل لددُّ-لل صدد لّعل هددمّقدداُّفّ الّدديتّوُّحسدد ّالكندد ّ
 كالن.نّّال

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
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ّ
ّ
ّ
 

 

يااااافَّ تماااااالوَّ َ  لِّفم الرنؼشم

َ لناااااااااااااااااااااااااافم : الوَّ َّ
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 :ُ ُ المؤل ف  ُالت عر يف 
  ََبنَحنبلََاإلمامَ ََترجمة َاهللَ-1َأحمد ََ:َ-َرحمو

َنسبوَوَكنيتو - َ:َاسموَو

عبد ّامّّإدريدسّبدنِّّأسد ّبدنِّّهاللّبنِّّحوبلّبنِّّ ّبنِّزلمّّّاك مدّأمح ّبنُّّ: ه
ّبدنِّاذهلّّبنِّّش بمنَّّ مزنّبنِّّقمساّبنِّّبنِّّع فِّّبنِّّأ سِّّعب ّامّبنِّّمنّبنِّح ّّّبنِّا

ّ بمين ّادل وزيّثّالبو ادي.وائلّال ّّّبك ّبنِّّعليّبنِّّ ه ّبنِّّعكمبُّبنِّّكهلبُّبنِّ
ّأ يُع دُا .ُبد:ّيكىّنّ

َ:َدهمولَ  -
ّ(ّببو اد.164أربعّوّسننيّوّ مئُّ ّسوُلّ ّ ّشه ّرب عّا وّّلِّوُّ

 :عصرهََ -

وشلدددنّّال وايدددُّوال رايدددُ ّاك دددمدّأمحددد ّ ّعصددد ّازدهددد ّف دددنّالهلددد ّوا ن ددد ّف دددنّعددمشََََ
ّعم  ّ نّالهلممء:

ّهد.ّ(179 َ ملكّبنّأ سّتــََ
ّه.ّ(188 وّعب ّامّبنّادلبمر ّتّّــَ

                                                 
1
( ّطبقددمت438ّتددذخ ةّاحل ددمظّ ( 10/335ّ( ّالب ايددُّوّالوهميددُّ 358-11/177ت عنددنّ :ّالسددىّ ّ 

خّالكبدددددىّ( ّالندددددمري355 7/354ّطبقدددددمتّابدددددنّسددددده ّ ( 423ّ-4/412تدددددمريخّبوددددد ادّ ّ( 1/5احلومبلدددددُّ 
شدددددذراتّالدددددذه ّ( 6/363ّ ّالددددد ا ّبمل ف دددددمتّ (1/435( ّالهددددد ّ 1/65,63( ّوف ددددمتّا ع دددددمنّ 2/5 
نّ وهدددمعّ ومقددد ّاك دددمدّ ّت عنِدددّخثدددىةٌّّّدتّخنددد ٌّفددد ِّخدددذلكّقددد ّأٌّ ّّو(1/292النهددد يلّ  ّايددد حّّو(98 2/96ّ 

ي... ّوادلقدمدّالّ  ّاي ه ّاحملصلّ ّ ومقد ّاك دمدّأمحد ّبدنّحوبدلّحملمد ّبدنّأيبّبكد ّالسدهّأمح ّالبنّاي زي
ّّّّّيسمحّبذخ ّادلزي .ّّّّ
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ّه.ّ(197 وّس  منّبنّع  وُّتّّــ
ّه.ّ(204 وّزلم ّبنّإدريسّال مفهيّتّّــ
ّه.ّ(238 وّإس مِّبنّراه ينّتّّــ
ّه.ّ(239 وّابنّأيبّش بُّتّّــ

 :منَشيوخوََ -

ّبنّع  وُّاذلالي.س  منّّــ
ّال ل  ّبنّ سل .ّــ
ّال مفهي.ّــ
ّوخ عّبنّاي اح.ّــ
ّه   ّبنّب ى.ّــ

َتالميذهََ -  :من

ّاك مدّالبذمري.ّّــ
ّ سل ّبنّاحلجمج.ّــ
ّأب داودّالسجسنمين.ّــ
ّعب ّام.ّول ا :ّ ملّوّــ
َحوبلّبنّاس مِ.ّابنّعمن:ّــ

َ:وعبادتوََََهىدَ وَوَزَ لمَ عَ  -

ّنّه ّ ّالهل عوّه ّ َّّ-رحموُا ُ-عيُقا ُاإلمامُالش اف
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فُُيُُإمُُامُ فُُيُالفقُُو ُُإمُُامُ فُُيُال ُُدي  ُُإمُُامُ ّ: ّمثددمنّدصددملٍّّإ ددمدٌّّأمحدد ُّ"ّ
ُإمُامُ ُإمام ُفيُال  ىد ُُإمُام ُفُيُالُور  ُُُ غة ُإمام ُفيُالقرآن ُُإمام ُفيُالفقراللُ 

ّ."ُن ةفيُالسُ 
ُُُاّأتقدد ّوّالّأورعَّدَ جددُاِّ ددنّبودد ادّوّ ددمّدّل دداّّبددمّأحدد ًّ"ُ:ُوُقُُا ُكُُذلك

ّ."ّحوبلّبنِّّنّأمح َّ ِّّالّأفقنَّّو
ّ:ّ"ّ مّرأىّال مفهيّ ثلّأمح ّبنّحوبلّ".وقا ُاس اقُ عُراىويو

ا نهد ّالهلد ّإىلّ"ّ:ّ-ّرحمُوُا ُ-مُ يدُالقاسمُ ُعُسُلُ وُقا ُاإلمامُأ وُعُ 
أيّّ-ّ ّف دنُهدهُّوّأمح ّبدنّحوبدلّوّهد ّأفقَّ"ّعوُقا ُفيوّمنهمُأحمدُ.ُوُذكرُ أربهٍُّ

ّ".ّ-ّ ّاحل ي 
حوبددل ّّبددنِّّبددنّادلدد ينّوّأمحدد َّّسددألاّأيبّعددنّعلدديّ :"ّوُقُُا ُا ُُعُأ ُُيُحُُاتم

ّهممّأح  ؟أيّي
ّخم ددمّ ّاحل دد ِّ ّخددمنّأمحدد ُّّفقددمل: ّ ّأمحدد ّإذاّرأيدداّ ددنّػُلدد ّنأفَقددّ نقددمربني ّو

ّ."ّسّوُّفمعل ّأ ّنّ مح ُّ
ّوبلّػل  ّألفّألفّح ي .خمنّأمح ّبنّح:"ُقا ُأ وُزرعة

ّ.لن:ّو مّي ريكّ؟ّفق ل
ّقمل:ّذاخ تنّفأدذتّعل نّا ب اب.

نِّ ددّاّأخمددلَّ ددمّرأيدداّأحدد ًّّن أفَقدد ددنّإسدد مِّّوّأمحدد ّبددنّحوبددلّأخدد ُّّ":وُقُُا 
ّ."ّأمح 

َُّبمحلد يِ ّوال قدِنّّوبدنّحوبدّأمحد ُّّعدعَّ"ّ:ّاةيس ُوُقا ُالنُ  هد ّالزّيّوّعِّالد ّرلّادله فد
ّ."ِّ ّالصّّّو
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ّ:ُى يامُالذُ اإلمُخُالن اقدُ المؤرُ ُوُقا ُال افظُ 
 ّّه ونُّمُّدإىلّاك دددمدّأمحدددد ّالددددم... ّّو قًِّ ددددّاكسدددالدِّّشدددد خُّمّّوحق دددّهددد ّاك ددددمدُّ"ّ
دددّ ه فدددُِّ ُِّاحلددد يِ ّّوعمدددالًُِّّعلًمدددمّّووّّالسي ُِّال قدددِنّّونفو  ِددد ّوّ ّ ه فددد وّّ ّنِّف وِعددد ّوّ ه فددد

ِِّه ّوال رِعّوالِهبمدةّّومّ ّالزّّخمنّرأسًّ ّ."ّالّص 
ّخددمنّأيبّيصددليّ ّخددلّيدد دّول لددُّكددالثّّ:وقُُا ُع ُُدُا ُ ُُعُاإلمُُامُأحمُُد "

 مئددُّرخهددُّفلمددمّ دد ضّ ددنّتلددكّا سدد اطّأةدده ننّفكددمنّيصددليّخددلّيدد دّول لددُّ مئددُّ
ّومخسنيّرخهُّ".

ّإذاّرأياّ نّػل ّأمح ّفمعل ّأ نّ مح ّسوُ.ّوقا ُأ وُحاتم:
و دمرّاك دمدّأمحد ّعلمدمّ هدلّالسدوُّايدمئنيّّوقا ُشيخُاإلسلمُا ُعُتيميُة:

ّا.هدبه  .
َُُّمدعلِّن ّّوبلوَدلد ّ َّنّالهِّ اّ ِّلوَُّبّّضالءَّفُّّءَّالّدأجِّّلممءَّعُّ نّّشهمدةٌّّ ِّذِّفهَّّّّّّّّّّّ ّ اّ  تبد
 ددددنّهدددد ّأّنّذلددددكِّّهلمِِّلّّ-ّن  تِددددّنّوّبهددد َّمتِددددح َّ ّّ-وأظه وهددددمّّ هددددموُّأمحدددد ّفب دّدّاك دددمدِّ
ّ ين.ّبَِّّيَّأتسَتّّلمنّونّعِّ ِّّوهلَُّّحّ ّتَّ ّدا ُّّمصل ُِّمّلِّ مهنُّعل ه ّبَّّال اجبُِّّالّ همدةِّ

ّ:1ننِّ   ّد ّ ُّّمالقيُ ُا عُ ُقو ُ وُفيُذلكُيُ 
ّّّّّمنِّقَّمكتدِّْبّّمظُّ ّداحلُّّنَُّلّّتّْ َّهِّشََّّقْ ّّّّّّّّّّّّّّّّمظِّ ّداحلَُّّذاَ ّابُنَّأمْحََ ّأَوَح ُّ

 مبَنّأ ددد دددّل ّامّعل دددنّوسدددّل ّّوّتّبمعدددنّالوّدددبّدالِّّهدددذاّإظّلدددمّهددد وخدددليّّّّّّّّّّّّّ
ّعل ّذلك.ّ  نِّحِّل ه ّأعهني ّّورة اُنّاِمّع

ّ

                                                 

طبهُعّعملّال  ائ ّّ(1423 الب اّ نّالكمف ُّال مف ُّ ّاال نصمرّلل  قُّالّومج ُ ّالبنّالق   ّالب اّرق 1ّّ
ي.وطبهُّابنّاي زي
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َو:فـاتَ مؤلَ  -

ُ:ُ-رعاهُا ُُ-كتورُع دُاإللوُ عُسلمانُاألحمديُقا ُالدُ 
ّخددددمنّيكدددد َّ ّخددددمنّّ ّوةددددعَّاك ددددمدّأمحدددد  نّاحلّ ددددمظِّ ددددّ-ّرمحددددنّامّ-الكندددد  ّو

ّالًّ ّمِحدددددددددددد دمتّفبلوداّاكدىنّع ّتّخند ّأمحد ّيد دَّزِرَّزرعدُ:ُّحدّذل  ّقملّأبد ّادل ه دِّ
ّخمنّعلد ّظهد ِّوّع الًّ حدّ كومّفدالن ّّّ:نوّالّ ّبطوِدّفدالنٍّّحد ي ُّّ:خندمبّ وهدمّّ ّ م
ّن.خمنّػل ظُّّّذلكَّّخلّي

ددد ندددنّعلددد ّلن ّوّدفهَّنّوّ سدددمئِّنمبدددُّأرائِدددمُّاحل يث ّدددُّجهلندددنّيوهددد ّعدددنّخِّفهددذ ّالس 
نمبدددُّاحل يث ّدددُّفصدددّوفّادلسدددو ّوّالّزهددد ّوّفضدددمئلّالّصددد مبُ ّوّبهدددضّالّ سدددمئلّ ّالكِّ

ّالهق  ة.ّ
ّخددمنّالِّّو ّخبددٌىّ ّإظهددمرّبو دنّعبدد ّامّوّ ددملّوّأ د مبنّوّتال قد  ذتددنّجهدٌ 

ّعون.ّ َّكِّ مّأُّّعلمِنّوّ   ِّ
ّخُّخَّثّذَّ ّ.طبعلّتُّقاّّوقّ نبنّادلطب عُّأوّاّليتّحُّ 

اّهندد ّ  سدد عُّ ّاحلدد ي ّالّوبدد ّيّوّ صدد رًُّيّّوّهدد ّحبددقّ ّ:فقُُا ُثّّذخدد ّادلسددو 
ّخمددمّودن ّفقدد ّعددعّف دنّ ددمّيقددمعّسددنوومءُّكددنّاالِّمّالّؽلُّ ّ أسمسد ربّأربهدنَيّألددَفّحدد يٍ  
ُ–28000ُخنيّأ ّنّيضدّ ّ ّوّذخ ّفؤادّسز320ُّف ةصّا ميّ ّال ه سالوّدّذخ ّ

دلسدددددو ّ ّاّوّ( 2/198ل ّخنمبدددددنّتدددددمريخّالدددددّ اثّالهددددد يبّّألدددددفّحددددد ي 29000ٍّّ
ّّ.1زيمداتّخثىةّالبونّعب ّام

                                                 

 ّأب دن ّفهلد ّادلذد  جّأوّعنبدمرّأنّعبد ّامّابدنّاك دمدّأمحد ّقد ّأةدمفّأحمديد ّ دنّعود  ّعلد ّ سدومتوب دن:ّب1ّ
ِّّبني:  ّ أنّيُّّوّا حمدي ّإىلّادلسو الذيّيهّز
ّّ.اليتّرواهمّأمح ّ ّادلسو ّا حمدي ِّ -
ّامّتهمىلّأعل .ّّوّ-ّ ّعل ّ سو ّأب ن ُّوّهيّزوائِّّ-امّّعب ُّّاليتّرواهمّابونُّّوّا حمدي ِّ -
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 تّ ّكوميدددمّبهدددضّخِددد دددمتّالّددديتّذُّمّبمدلؤلّدهدددفَّدَّثّّأرّْ ّ دددمتّادلذط طدددُثّذخددد ّادلؤلّد
ّمّ  ق دة.أهنّدّظنّيالكن ّوّاليتّيُّ

المساةلُوُالر ساةلُالمرويةُعُعُاإلمُامُع ّفلىجعّإىلّخنمب:ّنّأرادّالّن سّيفمَّ
ّّ.(18-1/14لّأحمدُ عُحن لُفيُالعقيدة

َ:ََووفـاتَ  -

فمعّعوهدمّوّالد ّ الّسدلفّّعق د ةِّّ ةِّومَ د ُّحمفلُّبطل ّالهل ّو  د  ّّوّوّبه ّح مةٍّ
أربهدنيّوّ ئندنيّنّرب عّا ّولّسوُّإح ىّّو  ّ ِّددايمهُّ ّالثّمينّعّي دَّّلُّدددددا جّم ُّوافَّ
جددزا ّعّمدددمّقّ  ددنّ دددنّ صددد ةّ ّّو-ّرمحدددنّامّ-ّسددوًُّّوّسدددبه نَّّوّلدددنّسددبعٌّ ّىُُُ(241ل

ّّّّايزاء.ّدىَّّالّ ينِّ
ّخدمنّأولّرب ددعّا ولّ دنّسدوُّإحد ىّوأ"ّّ:قُا ُا نُوُصُال  ّ ربهدنيّو ددمئننيدلدم

وخودداّقدد ّع فددداّّ وبددمتّوهدد ّزلمددد دّينددو سّتو سددمّشدد ي اّ أيبّل لددُّا ربهددمءّ ّدُحدد
ّ."ّعلنن ّوخواّأ  ةنّإذاّاعنل...فممتّي دّايمهُ

ُُُُدُا : ُُُُوُع  "ّمسهدددداّأيبّيقدددد ل:ّاسددددنكملاّسددددبهمّوسددددبهنيّسددددوُّّوقُُُُا ُا ن
ّوددلاّ ّمثمن ّف  ّ نّل لنن ّو متّال  دّالهمش ّ".

ّ(:1/130 ّطبقمتّاحلومبلُّ ّمخم ّّم مدُ عُأسدُقا ُ ديلُ ع
ددلدداّأ ددمّوإبدد اه  ّبددنّسدده  ّايدد ه يّعلدد ّأمحدد ّبددنّحوبددلّرةدديّامّعوددنّ"ّ

ّ ّال  دّالذيّ متّف نّأوّ متّ ّتلكّالل لُّاليتّتسنقبلّذلكّال  د.
قمل:ّفجهلّأمح ّيق لّلودم:ّعلد ك ّبملسدوُ ّعلد ك ّبدم ك  ّعلد ك ّبمحلد ي  ّ

ي."ّأيّفالنّورأيّفالنّفسم ّأ  مبّال أيالّتكنب اّّر
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 َ ََالعطَ عَ ََترجمة َبنَمالك َاهللَََ-1َاربدوس َ:-رحمو
ّمب ريدددددددددددسدددد ددددددملكّالوّّددددددد ّ ّبنِّ مّّدددد ّب ّامّبنُّددد  ّع ّالكبىّأب ّزلمّّده ّاحلمف

ّ.و قَّ ّْمسََّّ زيلُّ
 ّزلّمدبدنّراه يدُ ّّوإسد مِّ  ّّوُّبدنّسدهن بد:ّػليّبدنّػلدي ّوقُّ ُمعمُ سُ ُُُُُُُُُُُُُ

ّّّ.ه ِنّقَّطبدَّسّّوال الّّّأيبّح صٍّبنّزرارةّّوّوعمّ  ارب ّّوبنّعب ّادللكّبنّأيبّال ّّا
 ّبدنّحبددى ّ صد ّادلد وزي ّوّعمد ّبدنّزلّمدّ ّبدنِّزلّمدّ ّبدنُّ:ّزلّمدروثُعنُوُُُُُُ
ّمذوينّوغىه .وسهلّبنّشَّ
ّأوّكددالثُّّ (ى282ُُلّ ئنددنينيّومثددم نيّّونددكووُّاِّ ّسددّ-ّرمحددنّامّ-ّتدد  ّّّّّّّّّ

ُ.(ُى283ُل ئننيّومثم نيّّو
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ثنُُُُُُُُُُُُُُُُُُاءُعليُُُُُُُُُُُُُُُُُُو ُفُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُالُ قُُُُُُُُُُُُُُُُُُا ُأ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُوُ كُُُُُُُُُُُُُُُُُُرُال ُُُُُُُُُُُُُُُُُُلُ ُُُُُُُ

 دددددددن.ق ّ خدددددددمنّيُّوّّشددددددد ي ٌّّ دددددددسٌّلدددددددنّبدددددددنّأُّ ّّو... وزلدددددددٌُّّخم ددددددداّلدددددددنّعوددددددد ّأيبّعبددددددد ّام

                                                 
( ّتددددددذخ ةّاحل ددددددمظ12/417ّ( ّتددددددمريخّبودددددد ادّ 1/241( ّطبقددددددمتّاحلومبلددددددُّ 14/11ت عنددددددنّ ّالسددددددىّ 1ّ
ّ(.2/281ّ  ّادلقص ّا رش ّ(2/185شذراتّالذه ّ ( 294ّ ّطبقمتّاحل مظّ (2/675 
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َالعقيدةَ ََالكتاب َََنسبةَ ََإثباتَ  .1 َالمؤلِّإََأو َ:َفلى
ََأََأســانيدَ َََأ/َََََََََََ َإلــىَصــاحبيا َالعقيــدة َبروايــةََىــذه َبــنَحنبــل حمــد

َالعطَ  َبنَمالك َار:عبدوس
َ
ــــالنَ ََ.1َ َالموجــــودةَ   َالس ــــســــلة َأىــــل ــــاد َاعتقـ َأصــــول َالجماعــــةََنَ منَشــــرو ََةَو

(1/156-164):َ

ّ:(ى418ُلّتُ-رحموُا ُ-لكاةيُقا ُاإلمامُاللُ ُُُُُُُُُُُ

ّقمل:1ّّيّ عب ّامّالسكّدّ ّبنِّزلمّّّبنُّّأد  مّعليّي
ّقمل:2ّق قيب ي ّال ّّّعب ّامّبنِّّأمح ّبنِّّكومّعثممنّبنُّح ّّ

 اءةّ ددنّخنمبددنّ ّشدده ّ ّقِدد3ودد الهَّّأيبّمبّابددنِّعبدد ّال ّهددّبددنُّّ ّاحلسددنُّكومّأبدد ّزلّمددحدد ّّ
ّّّو مئننيّقمل:لّسوُّكالثّوتسهنيّرب عّا وّّ

                                                 
ّخثدىاّعلد 1ّّ ه ّأب ّاحلسنيّعلديّبدنّزلمد ّبدنّعبد ّامّبدنّب د انّالسدك يّالبود ادي ّقدملّالدذهب:ّروىّشد ئم

ّخمنّع الّوق راّ  ّّّ.(هد415ّ-328ّس ادّوّ  ِّوّ  ُّروايُ 
 ّ(19 8/18ّ( ّادلودددددددنظ ّ 3/120ّالهددددددد ّ ّ (99 12/98ّ( ّتدددددددمريخّبوددددددد ادّ 17/311 ظددددددد ّالسدددددددىّ ا

ّ(.3/203شذراتّالذه ّ 
ه ّأب ّعم وّعثممنّبنّأمح ّبنّعب ّامّبنّيزي ّالبو اديّال قمِّابنّالسمم ّال  خّاك مدّاحملد ثّادلكثد 2ّّ

ّّ.(هد344الصمدِّ سو ّاله اِّادلن ىفّسوُّ 
( 3/31ّ  دزانّاالعند الّ ( 6/378ّ( ّادلودنظ ّ 303 11/302ّ ّ( ّتمريخّبو اد15/444 ظ ّالسىّ ا

ّ.(132-4/131لسمنّادل زانّ 
هد ّاحلسدنّبدنّعبد ّال ّهدمبّبدنّأيبّالهود ّوالصد ابّ دمّأكبنّدن ّّو ّأبد ّالهود ّّص ّ سذُّش حّأ  لّاالعنقمد3ّّ

ّخدمنّكقددُّديّودمّ  دده راّ أبد ّزلمد  ّحددّ ثّعدنّح ددصّبدنّعمدد ّالسد مري... ّوّزلمد ّبددنّسدل ممنّادلوقدد ي... ّو
ّّ=(هد.296ُّت  ّسوُّ وّّبمخلىّوّالسّي
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ّقمل:ّ-2 سنوّ بّ-1حّ كومّزلم ّبنّسل ممنّادلوق يّّّّّّ

ّحّ كنّعب وسّبنّ ملكّالهطّمرّقمل:
ّ.مسهاّأبمّعب ّامّأمح ّبنّزلم ّبنّحوبلّيق ل:ّ فذخ ّعق  تن(

                                                                                                                

خن رّعبدددد ّاكلددددنّبددددنّسددددن ر ّعلدددد ّالدددد ّّعددددُّتُّ ّّ( ّوّهددددذ ّال3856 ّبدددد ق 7/339ّ ادّ ت عنددددنّ ّتددددمريخّبودددد=ّ
"ّّادلسددددمئلّوّال سددددمئلّادل ويددددُّعددددنّاك ددددمدّأمحدددد ّبددددنّحوبددددلّ ّالهق دددد ةّسددددل ممنّبددددنّسددددملّا محدددد يّ ّخنمبددددنّ"

ّنّلّيقفّعل هم.ّّ(ّفأ 1/35ّّ 
ّيول ّعل ّالظدنّ  ّّو(6ّ/608 ّتمريخّاكسالدّ  ّالذهبّ(53ّ/119 مخ ّ ّتمريخّد  قّذخ  ّابنّعس1ّ
نّزلمدد ّبددنّسددل ممنّادلوقدد يّالبصدد ي ّقددملّالدد خن رّعبدد ّاكلددنّبددنّسددملّا محدد يّ ّخنمبددنّادلددذخ ر:ّوّلّأجدد ّأ ّدد

مد ّادلوقد ي ّوّ ّتدمريخّبدنّزلاف ممّاطلهاّعل نّ نّادلصمدرّ نّيسم ّدب م ّبنّسل ممنّادلوق يّأوّسل ممنّ
ّّّّّّّ.ّّ(ّذخ ّاخلط  ّف منّروىّعنّعب وسعّزلم ّبنّسل ممنّادلوق يّالبص ي12/417بو ادّ 
ّخدمنّهد ّايدد ه يّالدذيّروىّعودنّاخلدداللّ ّالسدوُ ّفقد ّذخدد  ّابدنّحبدمنّ ّا دد وحنيّ ّّّّّّّ (2/328ّوّإذا

أهلّالبص ةّسكنّأ طمخ ُ ّيد ويّعدنّأيبّال ل د ّّ( ّوّقمل:ّزلم ّبنّسل ممنّاي ه يّ ن1015ال عُّرق ّ 
لزقدمتّالّػلدلّاالحنجدمجّبدنّحبدملّوّاحل ةيّوّأهلّالبص ة ّيقل ّا دبمرّعنّالثقمتّوّيأيتّعنّالضده مءّبمدل

ّا.هدّ.
:ّحدد كومّّ"ّبأسددومد ّقددملّأ دد لّالسددوُّهددذاّأنّاخلدداللّروىّجددزءاّ ددوىاّ ددنّهددذ ّالهق دد ةّ"ّأقدد ل:ّوّشلددمّيدد جح

(ّبن ق ددقّعط دُّبدنّعن ددقّالزهد اين ّفنبدنيّأنّزلمدد ّبدنّسدل ممنّادلوقدد ي168ّممنّايد ه يّبد ق ّ زلمد ّبدنّسددل 
ّأعل .ّّممنّاي ه يّوّامّتهمىلّأعل ّّوالبص يّه ّ  سنّزلم ّبنّسل 

مّبنو س:ّبكس تنيّوت د ي ّالوّد نّويدمءّسدمخوُّوالّسدنيّ هملدُعّجزيد ٌةّ ّحبد ِّ صد ّق يبدُّ دنّالد  َّ دمّبدنيّالَ  َ د2ّ
ّ(.1/459ّوِدْ َ مطّوالَ ْ َ مّ ّش قهم ّ هج ّالبل انّ 
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ي

َالحنابلة"َ)النَ  .2 َ"طبقـات َالموجودةَ من ط/َد.َعبدَََ(174-2/166سلة
َبنَسَ الرَ  َالعثيمينحمن َ:َليمان

ّ:ّ(ى526ُ-451لُ-رحموُا ُ-قا ُا عُأ يُيعلىُُُُُُُُُُُُ
ّ ّقلاّلن:1ّق أتّعل ّادلبمر 

2ّيجِّزَّأد  ّعب ّالهزيزّا َّ

3ّنّب  انبّعليّيّأد  م

4ّ ممّّأد  مّعثممنّادله وفّبمبنّالسّّ

5ّمبكومّاحلسنّبنّعب ّال هّّح ّّ

6ّ ّادلوق يكومّسل ممنّبنّزلمّّح ّّ

ّ.مرّقمل:ّ وّذخ هم(كنّعب وسّبنّ ملكّالهطّّح ّّ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

                                                 
بدددنّاهددد ّأبددد ّاحلسدددنيّادلبدددمر ّبدددنّعبددد ّايبدددمرّبدددنّأمحددد ّبدددنّالقمسددد ّبدددنّأمحددد ّبدددنّعبددد ّامّالبوددد اديّالصدددى 1ّّ

ّ(هد.500ّ-411الط  ريّ 
انّ  دددددددّزّ (3/356( ّالهددددددد ّ 9/154ادلودددددددنظ ّ ّ (10/830تدددددددمريخّاكسدددددددالدّ ي (19/213 ظددددددد ّالسدددددددىّ ا

ّ(.11ّ-5/9لسمنّادل زانّ ّ (3/431االعن الّ 
 ّقدملّّ(هدد444-356يّ ِجدزَّه ّأب ّالقمس ّعب ّالهزيزّبنّعليّبنّأمح ّبنّال ضدلّبدنّشدّك ّالبود اديّا 2َّّ

ّخثددىّالكنددمب ّ ّخددمنّ دد وقم ّخنبوددمّعوددنّو  ّالهدد ّ(10/468( ّتددمريخّبودد ادّ 18/18 ظدد ّالسددىّ ااخلط دد :
ّ(.1/197ّ( ّا  سمبّ 3/271شذراتّالذه ّ ّ (3/206 
ّسبقاّت عنن.3ّ
ّسبقاّت عنن.4ّ
ّسبقاّت عنن.5ّ
لهّلّالصد ابّ دمّذخد ّ ّالوسدذننيّا دد يني ّل جد دّت عدُّ ّّوسبقاّت عنن ّوّهومّسل ممنّبنّزلم ّادلوق ي6ّ

ّ.ّّّزلم ّبنّسل ممنّادلوق يّوّع دّوج دّت عُّسل ممنّبنّزلم ّادلوق ي
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َاللطَ النَ َ .3 َالمكتبــةَ ي ــســلة َالموجــودةَفــي ــاىري ــالظَ ََة َتَ ةَ   ــاتََرَ ســوَوَ من يقـ
َ)مج َنقــلَمنيـاالَ ََ(15َ-1َ،َق28ََموع َاهللَ-انيََـاللبـََمـةَ العالَ َتـي ََََطـوََبلََ-َرحمـو

َاعتمدتَ  ََََََ:َالَاأصياََو
ّقمل:1ّم خّأب ّعب ّامّػليّبنّاحلسنّبنّالبوّّكومّال ّّح ّّ

ّقمل:2ّمأد  مّوال يّأب ّعليّاحلسنّبنّأمح ّبنّعب ّامّبنّالبوّّ
ّقمل:3ّل  انّادله ّّب ّبنّعب ّامّبنّأد  مّأب ّاحلسنيّعليّبنّزلمّّ

ّقمل:4ّم مّّأ مّعثممنّبنّأمح ّبنّالسّّ
ّخنمبدنّ 5ّيبّالهود أبدنّمبّ ّاحلسدنّبدنّعبد ّال ّهدومّأبد ّزلّمدكّّّّّّ  ّقد اءةّعل دنّ دن

ّقمل:ّىُ(293للّ نّسوُّكالثّوّتسهنيّوّ مئننيّشه ّرب عّا وّّ
ّ

                                                 
عب ّامّبنّالبومّأب ّعبد ّامّابدنّاك دمدّأيبّعلديّالدذيّسد أيتّذخد   ّبكد ّبدنّّبنّأمح ّاحلسنّبنّه ّػليّبن1ّ

أبدد  ّ ّالسددممعّ وددنّوّ ددنّغددى  ّقددملّعوددنّابددنّالسددمهمينّخددمنّشدد ذمّ ددمحلمّحسددنّالسددىةّواسددعّال وايددُّحسددنّ
20ّ/6ّلس َىّ اّوّ( 1/189 ظ ّذيلّطبقمتّاحلومبلُّ اهد ّ(531 هدّوّت  ّسوُّ(453 ا دالِ ّول ّسوُّ

-ّ7).ّ
-396هددد ّاحلسدددنّبدددنّأمحددد ّبدددنّعبددد ّامّبدددنّالبودددمّأبددد ّعلددديّالبوددد ادي ّفق دددنّحوبلددديّ دددنّرجدددملّاحلددد ي ّ 2ّ

ّ( 9/555( ّادلودنظ ّ 2/195لسمنّادل زانّ ّ (1/32الذيلّ ّ( 2/243 ظ ّطبقمتّاحلومبلُّ اّ ّ(هد471
ّ(.383ّ-18/380 السى

ّسبقاّت عنن.3ّ
ّسبقاّت عنن.4ّ
خبداّيد  ّّالديتّ-ّرمحدنّامّ-ين ّ سدذُّال د خّزلمد ّ م د ّالد ينّا لبدم(ّهكدذاّ ّاّت عنن.ّو أب ّالو سبق5ّ

فهددذاّتصد  فّقدد ّيكدد نّ ّأ ددلّ ّّهددد1411 ّشددهبمنّوّر ضدمن29ّو28ّّ  دد  مّرللددُّا مهد ّالهدد دّّوالديت
سذُّوّالص ابّ مّأكبننّ ّالوّّّ ّبعق ّيك نّتص   مّواقهمّعو ّالطّّادلوق لّعوهمّأوّ ّأ لّال  خّّوّادلذط طُ
–ثّظهد ّيّبهد ّأنّوق داّعلد ّادلذطد طّالدذيّ قدلّ ودنّال د خّّ ّ ّالهود ّابدنّأيبّصّ-شمءّامّإنّ–ا وىلّ
ّ.ّّ–ع مّامّعّومّوعونّّ–والّوسذُّاليتّخباّي  :ّأنّاخلطأّ نّال  خّّ ّ–ّ أب ّالهو ّّصوف نّ
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ّقمل:ّ- ستوّّ-بد1ّّ ّبنّسل ممنّادلوق يّالبص يكومّأب ّجه  ّزلمّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقددددددددددددددددددددددددددددددددمل:ّمرملددددددددددددددددددددددددددددددددكّالهطّددددددددددددددددددددددددددددددددبدددددددددددددددددددددددددددددددد وسّبددددددددددددددددددددددددددددددددنّ َّكنّعَّحدددددددددددددددددددددددددددددددد ّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّيقددددددد لّ-2رةددددددديّامّعوددددددنّ-حوبددددددلّّزلمددددددد ّبددددددنّمسهدددددداّأبددددددمّعبددددددد ّامّأمحدددددد ّبددددددن

ّ. ثّذخ ّعق  تن(
بددنّابهدد ّذخدد ّأسددم   ّهددذ ّالهق دد ة ّيالحدد ّ ّهددذ ّا سددم   ّإىلّعبدد وسّّّّ

ّقُُُا ُفيُُُوُا ُُُعُ ذيّوقددد يّالبصددد ي ّالّدددنّادل ّبدددنّسدددل ممف هدددمّزلّمدددّمر ّأنّّ ملدددكّالهطّددد
ّ.ّبنّحبملٍّّالّػلنجّيّان:ح ُ 

o ّ؟!ُفكيفُتث تُىذهُالعقيدة.ّ
ُُُُُ ُُُا ُالش  فُُُيُشُُُرحوُعلُُُىُىُُُذهُُ-ُوُا حفظُُُُ-ُال  ُُُارييخُع ُُُدُا ُق

:ّتد ج ّلدنّاحلدمف ّابدنّعسدمخ ّسالةُالم اركةُحو ُم مدُ عُسليمانُالمنقريُالرُ 
ّ.عونّل اّالهل َّواّوحتمّّوَّقمتّرَّمّ نّالثّّعهًّّ(ّوذخ ّأن119/53ّّ ّ ّتمريخّد  ق

فهدذ ّق يودُّعلد ّّب لدنّ ّايملدُّ علد ّقَّّاويّدل دلٌّعدنّالد ّدّالهلد َّّقمتِّالثّّّلُّوحتمّي
ّخددمنّ ّال ّ ّقبد لّحملدنّ ّايملددُ  سددملُّلكددنّهدذ ّال ّ ّ  نددمطّلدنوايدمتّادل ف عدُّف ُّو دم

عددنّاك ددمدّأمحدد ّوعل ددنّّأك راتٌّ ددّهدديّعبددمراتٌّّوايددمتّادل ف عددُّبددل ددنّبددمبّال ّ ل سدداِّّ
 ّهدددذ ّال  سدددملُّعدددنّاك دددمدّأمحددد ّّ دمّ دددُّإذاّتأّ لودددمّأّنّادلوقددد لّفدددالّإشدددكملّف هدددم

ّ.ين افقّ عّ مّ قلنّعونّأ  مبنّ ّأب ابّاكعنقمد

                                                 
1
ّسبقاّت عنن.ّ 

2
ّحوبل.ّبنِّّعنّاك مدّأمح َّّعمء:ّأيّالّله ّارضَّهىنّال ّيهومّدبّ-ّنَدَ ة يالّ 

د ق دقّبدذلكّذلد ّّوقصد ّّبدمّالنّدمبُّف ُّدطلقاّعل ّالص مّإذاّأُّأ ّّّ-ّّّّّّّّّّّّ امّعدوه  ّّ انَّدةدمزواّرِّد ّقد ّحدأهند
ّن.ّنوبّد ُّفلّْ
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ظدد ّهددذ ّ ددنّالوّدّواحلددملُّّفالبدد ّدّ ويبددملغّف ددنّأح م ددمًّّ ّايدد حِّاّمنّ نهو ددحبّددّوابددنُّ
هفّقلودددمّهدددذاّالضددددّ هدددذاّأقددد بّنّولهدددلّداويّالّجبهملنِدددالددد ّدّبضدددهفِّّلعّفدددأذاّقلودددموالنأ يددد
لهددمّ هددمّوحتمّدعددنّ ؤلّ ّ  ويددُّمّ ّبددمبّرسددملٍُّمّهدد ّ ّبددمبّادل ف عددمتّأ ددد   ّإظلدددوالددنّد
ُ.حبذفّوتص فّيسىّا.هد.ّيسىٌّّف نِّّ...فم   ُّخنمبٍّّّلَّمّعونّحتمّييهَّراوِّ

بدنّاآدد ينّلم دمدّأمحد ّّتال  دذَّّ    ُّعدنّق ّوردتّهذ ّالهق  ةّبأسم   َّّو
بدنّاعّاحلسدنّ-ّنّذلدكِ دّسدعّ خثد َّسدملُّالّتنّّال ّ ّ نّّّ-خ ّ وه ّبملذّ ّحوبل ّأدصّي
ّ.ّبهيإمسمع لّال ّ 

ّخممّذخ همّ ّ:(1/130لا عُأ يُيعلىُفيُ"ط قاتُال نا لة"ُوّسو هم
ّ:ّقمل1ّأ بأ مّادلبمر 
2ّيجِّزَّالهزيزّا َّّ أد  مّعب

3ّادل   كومّأب ّبك ّح ّّ
ّ:ّقمل4ّبهيكومّاحلسنّبنّإمسمع لّال ّّح ّّ

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّ فدددذخ ّ ثلهدددم(ّ ودددُادلِّّحتددداَّّمب ُُّّوّالّصدددوّّقددملّيّأمحددد ّبدددنّحوبدددلّإ دددمدّأهدددلّالّسدد
ّ.ّهذ ّالهق  ةّإىلّاك مدّأمح ّبنّحوبلّ سبُِّّثباّ ّ َُّفهذاّإسومدّيُّ

                                                 
ّسبقاّت عنن.1ّّ
ّّسبقاّت عنن.2ّ
 ّبدددنّيهقددد بّاي جدددمئيّادل  ددد  ّقدددملّاحملددد ثّزلمددد ّبدددنّأمحددد ّثّزلمددد ّبدددنّأمحددد ّبدددنّزلمدددال ددد خّاك دددمدّاحملددد ّ 3ّ

ّ.ّيمين:ّلّأرّأح اّأح  ّ نّادل   ال ّو
ّخمنّادل  د ّرجدالّ دمحلم  ّ(هدد378تد  ّ ّ ّ وّو  نّأب ّ ه  ّا  بهمينّبمحل  ّوّارحتلّإل ن ّوّقملّادلمل ن:

 ّ(5/45( ّلسدمنّادل دزانّ 3/460  دزانّاالعند الّ ( 16/269ّ( ّالسدىّ 1/346ت عننّ ّتمريخّبود ادّ 
ّ(.3/92ّّشذراتّالذه ّ  388ّطبقمتّاحل مظّصّ

ّ(.1/130 ظ ّت عننّ ّطبقمتّاحلومبلُّ ا4ّ
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ٍُّذلدددمعّالدد خن رّعبددد ّالهزيدددزّبدددنّأمحددد ّبدددنّزلسدددنّوّشلّددنّشددده ّبثب  دددمّبهددد ّدّر اسددد
صبد اءةّا ئمددُّا ربهددُّ دنّ سددمئلّادلنكلمددنيّادلبن عددُ ّصّّخنددمب:ّّاحلم د يّ ددمح 

124-ّ126.
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َنَ ََمنَىذهَ ََالعلماءَ ََنقـلَ َب/ََََََََََََ َإلىَصاحَ العقيدةَمو ََبيا:سبتيا

ّخددددد احلددددمف ّّوّ (1/243 ّ"ُط قُُُُاتُال نا لُُُُةُ"ابددددنّأيبّيهلدددد ّ ّّ:وسدددبقّبهضدددده 
ّ.(1/156 ّ"ّشرحُأصو ُاعتقادُأىلُالسنةُوالجماعةُ"الاللكمئيّ ّ

 ّ ّ239-229ّ   ُّّ"ُمناقبُاإلمامُأحمدُ"و وه ّابنّاي زي.ّ
 وذلكّ ّ ّممدّابنّق ا ُّادلق سي مدّاذلُّ وه ّاكّو:ّ
ّ  ردال  خّب رّبنّعب ّامّالبّبن ق قعّطبهُّ 23ّ   ُّ"ّأويلذم ُالتُ ّ"رسملننّ
ُأىُُُلُ ّ"ُملننورسددد ّبن ق دددقعّطبهدددُّ 45ّ ددد  ُّ"ّالكُُُلمُت ُُُريمُالن ظُُُرُفُُُيُكتُُُب 

ّ.محنّبنّزلم ّسه  ّد  ق ُال  خّعب ّال ّّ
 ّّّّ ّ ليّ دزرجيّاحلوبينّعب ّامّبنّزلم ّبنّعب ّامّاخلَّو وه ّزخيّال 

-130 دد  ُّّ"ُلُالرغاةُُبُفيمُُاُل مُُامُأحمُُدُ ُُعُحن ُُلُمُُعُالمناقُُبُمجمُُُ"
 .دىبنق ميّوتأ145ّ-140ّ   ُّو ّ 131

 الدّعبد ّالّسدّعبد ّاحللد  ّبدنِّّبنُّّأمح ُّّا عالدِّّ ُّلَّعَّ خّاكسالدّّو وه ّشّو
ّوّذلكّ :ّ-ّرمحنّامّ-بنّت م ُّا

ُُُُُُُُُنةُالن وي ُُُُُُُُُةُ"ّ طبهدددددددددُّزلمددددددددد ّرشدددددددددمدّسدددددددددمل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1/529 ّ"ّمنهُُُُُُُُُاجُالس 
ُ.(4/155 ُ"ّمجمو ُالفتاوثُ"و
إىلّاك ددددمدّّ-ِّ ددددنِّقَبلِددددنّ-همنِّسددددبَّمددددمدّعوهددددمّوّ ِّاذلُّّهددددذاّالهددددملِّّ وددددمّ قددددلُّك ِّف َّّ

ّوّالّنثبداِّّسدنق اءِّاالِّّهُّاكطّدالعّوّمتدمدِّنِّسده فّعنّش خّاكسدالدِّ د عّ مّيُّّ أمح 
ّ البدد عّ ّعلدد ّأهددلِّمّ ّردّ ذلددكّدص ً ددّظهدد ُّالّوصدد صّإىلّأ دد مّبم ّوّيَّّ ددنّ سددبُِّ

ّ ذِلمّددددددددددددددأيتّعل ّأ ُّدددداٍتّف ّ ّرددددددددددددددددددددوّتصّوّشك  ٍّّنّشبهمتٍّ مّكباّعوه ّ ِّّ ردُّإذّيُّ
ّ
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ّ ُّل السددّبملهق د ةِّّلد ٍّنّعِّّ ِّويتّاّدبمّأُّاّ وث رًّبمءًّوعل ّفُ وِعهمّف جهلهمّهّ اتَ ِو  ًّّومّد قضًّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.دىٍّّخلّدّّنُّاللّدُّ ّفجزا ُّو ّدالسّد

 ّ ّ145-2/143 ّ"ّالمنهجُاألحمدّ"و وه ّالهل مي). 

 ّ ُّجُُُُُُلءُالعينُُُُُُيعُ م اكمُُُُُُةُاألحمُُُُُُديعّ"و ددددددوه ّ همددددددمنّا ل سددددددي"ّ
ُ    199-203).ّ

 ّ ُّإلُُىُمُُذىبُاالمُُامُأحمُُدُ ُُعُحن ُُلُالمُُدخلّ"و ددوه ّابددنّبدد ران"ّ
ُّ    69-79). 

 ّص ددددددهذاّادلقمدّادلذنّ الءّشلنّيهذرّحص ه ّددددددددددد ّال ضددددلدوغىه ّ نّأهلّاله
. فممّأسألّاكعم ُّوالن ف ق نّعو ّش حّهذ ّالهق  ةّادلبمرخُ ّولهلّذلكّيك
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ي

َأنَ َََََََََ َنصــو َ اَم ــكثيــرَاََج/ َالرِّىــذَ ََن َاإلمــامَ ََويَ لمــاَرَ ََقــةَ وافَ ســالةَمَ ه ََعــن
َالمذكورة َالمسائل َ:عنو1ََأحمدَفي

ي

أمحدددد ّّاك ددددمدَّّلووددددمّأنّّ ّقدددد ّبَّسددددملُِّ ّال ّ  ّهددددذِّّالدددد اردةُّّّا حمديدددد ُّبددددلّحدددد دّّ
ّذلك:ّنّأ ثلُِّ هم ّفمِّص ّ يُّ

 ّ:ي ُثمُعمر...ُالصدُ ُهاُأ وُ كرُ ةُ عدُن يُ ُُُُُُُذهُاألمُ ُُُُُُُىُيرُ ُُُُُُُوُخق لن 

ُكن ُُوُنذىبُفيُذلك وُوُأصُ ا ُ ُا ُحُيُ ُوُرسُو ُ ُدُ اُنعُإلُىُحُدي ُا ُعُعمُر 
ُ.نسكتُثمُ متوافرون:ُأ وُ كر ُثمُعمر ُثمُعثمان ُ

2ّّ دد  حّبسدو ٍّّ(507لبد ق ّّةنُ  ُفُُيُالس ُرواهُال ُلُ ُلدنّ دممكِّهنّوّؽلُّ دبِّيُّّ
لّأبدددمّبكددد ّوّعمددد ّعلددد ّ ّضدددنّالّيُّنّسدددألّأبدددم ّعّمددداك دددمدّأمحددد  ّأ ّدددّبدددنِّاعدددنّ دددملّ

ّخوّددّ ضددد لّ دددمّقددملّابدددنُّعودد  مّ ّالنُُّّّّوّّعلددم؟ ّّقدددمل:ّالّسدددغىِّ وّرسددد لّامّّ ّيمّ هدددعمددد :
ّ. سكاّوّوّعثممنُّّوّعم ُّّ:ّأب ّبك ٍّ ّحيّّسلّّ ّامّعل نّّو لّّ

 جملِّلل ّدّالدُّ  ميّعل نّالسّّّق لنّ ّقنلّع س ّبنِّّو:ّ

ّ.دُ لمُين  ُفيقتلوُ  ابُلُ عيسىُ عُمريمُعليوُالسُ ُوُأنُ 
ُُُُمُ ُ ُُُُعُ ُدُ سُُُُدُ رسُُُُالتوُإلُُُُىُمُ ُ ّمكلددددنّ ددددمّوردَّي ددددبهنّوّؽلُّّّ ُدىُ رُ س 

 ّوّهددددي3ّ
ّ. ّ ُلّّمبِّبَّلنّبِّقنُّ ّف َّضِّإىلّا ّرّ  ميَّّع س ّبنُّّيوزلُّ:ّّو  ه رةٌّ

ي

                                                 
1
صد صّالصد   ُّالد اردةّعدنّاك دمدّأمحد ّسد ك نّسدملُّإل دن ّوّتلدكّالوّّ دمّيزيد ّتأخ د ّكبد تّهدذ ّال ّّّوهدذاّ 

ّ ّامّإمتم ن. ّيسّّّالمن ةُفيُشرحُأصو ُالس ن ةتمامُّصّ: حّالكبىّعل ّأ  لّالسوُب مهنمّ ّال ّّ
2
ّه اين.ُّالزّّل ّال خن رّعط ُّّّللذالّّوّّقّخنمبّالسّّخممّقملّزلقّّّّ 

3
ّوق ّادنلفّأهلّالهل ّ ّكب  مّإىلّاك مدّأمح  ّوت ص لّذلكّ ّال  حّالكبىّإنّشمءّامّتهمىل.ّ 
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 ددد ةِّ ّالهقِّهدددذِّّقددد ّتَ َضدددَلِّبَ ددد حِّّ:َتنبيو ّّ
ُ
 ّلُّا فمِةدددّ بدددُّادل دددميخُّخدددُّالطّّبمَرّادل

َ.1ّ-الّاحلص ّادلثملِّّعل ّسب لِّّ-ّ وه :ّأذخ ُّ
ُ.2(ط ُ يخُع دُا ُ عُج ريعُلالشُ  .1
ُ.( يخُعثمانُال ميسُلالشُ  .2
ُا.وط  ُمؤخرُ ُ( يخُر ي ُ عُىاديُالمدخليُلالشُ  .3
 .( لُيخُزيدُ عُىاديُالمدخليالشُ  .4

5. ُُُ وط ُُُ ُُ ( لُ-ُرحمُُُوُا ُ-حمُُُدُ ُُُعُي ُُُيُالنجمُُُيُأيخُالش 
 .ارُاألثريةمؤخر اُععُالدُ 

 .(  طلُصرنُ السيفُُ عُم مدُن يوُيخُالوليدالشُ  .6

 .ُ( لُيخُصال ُ عُسعدُالس يميالشُ  .7

8. ُُ ط ُُ ُمُُؤخر اُُوُ ( لُاج ُُيالرُ ُ ُُعُع ُُدُا ُيخُع ُُدُالع يُُ الش 
 .وحيدُللنشرععُدارُالت

 .( لُميجي عُعمرُالدُ ُيخُع دُا الشُ  .9

 .( لُيخُع دُا ُالجر و الشُ  .10

 .( لُيخُع دُا ُ عُع دُالرحيمُال  اريالشُ  .11

 .( لُيخُعمرُ عُسعودُالعيدالشُ  .12

 .( لُيخُسعدُ عُناصرُالشتريالشُ  .13

                                                 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.جبهمزّاحلمس بّّدمصٍّّبن ف قّامّ ّق صٍّّأخثَ ّهذ ّال ي وحوق ّعهُاّّ 1
 

ّخمنّ طب ًعمّر زُتّلنّحب فّ(ع لنّحب فّّمّر زتُّمّ سم عًّنّش حًّخم مّّ .ّ(ط يو م  2  
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ُُُُ 1(طلُ ُُُوُمعُُُاذُحسُُُعُالعراقُُُيأخُاأل .14 ُُُوُالش  يخُوأضُُُافُعلي
 .عليقاتُالمفيدة عضُالتُ ُ-ظوُا حفُ- يدُا ُالجا ريُُعُ 

 .2( لالشيخُُم مدُسعيدُرسلنُ .15

 .3لط(األخُأحمدُ عُسالمُالمصريُ .16

 .( لالشيخُحمدُ عُإ راىيمُالعثمانُ .17

 .( لُالشيخُع دُا ُ عُصلفي ُالظفيري .18

 .( لُحمدُ عُعمرُ ازمو أالشيخُ .19

 .( لُالشيخُع يدُا ُالجا ري .20

 .( لالشيخُدغشُالعجميُ .21

 دُاألعلىُخالدُ عُم مدُ عُعثمانُعُالشيخُأ و .22
 .لط(4المصري

 

ُ
ُ

                                                 
1
يي  الفواةدُالعقديةُوالقواعدُالمنهجيةُالم ستن طةُم عُتأصيلتُأصو ُالس ن ةُل مامُأحمدُالس لفيةّص:م مسّّي

 .ك مدّأمح دارّاّننُّهَّطبدَّ

.هد1434ق ّطبعّ ؤد اّ ّرلل ينّعنّدارّال  قمنّودارّالص مبُ ّالطبهُّا وىلّسوُّّوّ 2
 

هد.1426ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطبعّعنّدارّالك منّال يمضّالطبهُّا وىلّسوُّ  3 

جم ُمجالسُاألح  ةُفيُ"م عّدّدملُّومس عمتّال  سددددددددخددددد  ّ ّ دددطبودُّاجيتّّذددددددذخ  ّ ّحتق قنّل سملُّأ  لّالسّيّي4ي  
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.ّ"األدل ةُعلىُأصو ُالس ن ة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   
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o :ُتن يو 
صددددنيّ ّهددددضّاكددددد ةّادلنذصّ لُّقدددد ّينوددددىّحبسدددد ّتصدددد فّبعدددد دّا شدددد طُّادلسددددجّد

بنقسددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مهمّبمعنبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددمراتّ ه ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددُّفل نوبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن.ّ ت متالصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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َالرِّ .2 َ:َسالةعنوان
ّن:ق لِّبهمّبِّ محِّّ ّوّذلكّبنص يحِّّسملُل ّ اّّنّ  ة عِّ ِّّ أد ذٌّّ
َالص ّ. ةَعندنا:.....نَ سَ أصول
ّ طمبقددددددًُّّفّ دددددد رةًّادلؤلدددددددّودددددد انُّعُّّك نَّدددددددددددأنّيّ:لفنّط يقددددددُّالّسددددددوّهددددددذاِّ ددددددّّّ

عددنّّمرةٍّدددددددددددإشّوّألطددفِّّعبددمرةٍّّ ِّدددددددددددددددددددددددلددنّبأيسّحُّ ِصدد ّوّتُّقمرئددنّوّ ددمظ َّّ ُّهلِدددل ةدد عن ّتُّ
ّ .نّوّ قص دِّنّوّ  ة عِّضم  ِّدددد 

رلمددلّق اعدد ّالدد ينّاكسددال يّالصدد  حّّادّ ؤل ددنعو هددىنّهددذاّالهودد انّعلدد ّ ددّ 
 ددنّعودد ّامّسددب م نّوتهددمىلّ ّ سددمئلّّالددذيّجددمءّبددنّزلمدد ّ ددل ّامّعل ددنّوسددل 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاالعنقمد.

َالرَ  .3  ّّّّّّّّّّّّ ُ وهمُ:سالةطبعات

حتق قّوتهل قّالّ  خعّال ل  ّبدنّزلمد ّ ب دنّ ّطبهُّ كنبُّابنّت م ُّدبص ُدأ/
 س فّالّوص .

متددمدّي"ّوّبم  دهمّ هدد(1419سدوُّ الطبهدُّالثم  دُّّ دّطبهدُّدارّالسدالدب/د
ّّ "ُّوُّّّ ّالنهل قّعل ّأ  لّالسّّادلوّّ

ُ
ّ.ل  وه ّسبقل ّا خّعم وّعب ّادل

دّطبهدددددددُّدارّسدددددددب لّادلدددددددؤ ونيّللو ددددددد ّوالن زيدددددددع ّالطبهدددددددُّالثم  دددددددُّسدددددددوُّج/ددددددد
ّّّ.حتق قّأيبّعب ّا عل ّدمل ّبنّزلم ّبنّعثممنّادلص يّ هد(1433 
ّ

ّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 َملحوظة:َ
هدذاّّهد َّ ّفبَّسدملُِّهدذ ّال ّ ّحد لَّّط يدلٍّّ ّ  د وعٍّّطد ةٍّدُّّلُّهذاّالهمدلّهد ّأوّّّ

ّ :ّّ–ّبن ف قّامّ-ّ عالهمل ّسأش

ي."يةنُ ت ريجُأحادي ُأصو ُالسُ علي ُُوالتُ ةُ المنُ ي"

ّّ:ّثّّيل نّبأذنّام

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُن ةي"  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ" تمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُامُالمن ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُةُ شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرحُأصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُو ُالس 
ّالّس اد. سىّّوفممّأسألّالنّّ

 ََفـائدة:َ
 :ّّدلو يبّإلقمٌءّ  يتّذلذ ّالهق  ةلّ  ظميّاللِخّأيبّأمح ّاّّ -

ُُُيظميّص ّ  ِقهدددنّ  ّوقددد ّأوَدعندددنّ ّعهددديّ خثدددِ ّشددد وحمِتّادل دددميخّ ّمدو نُُُةُالش 
ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ  لّالسيودُّ ّقُ ٍصّلل مس بالك ادّعل ّ ِتّ

 ّّ:ديَّ ظٌ ّذلِذ ّال  سملُّمسدم  بوللخّعب ّامّالزّ نمينّاللّ ّ -

ُُن ةُ ّص ُالس  ُأ ص ُُو   ّ ّوهدد َّ  جدد ٌدّ ّال دددبكُِّالهوكب ت ددُ  ّس لسُُ يل ُالجن ُُة ُفُُيُن ظُُم 
 .أوَدعننّ ّهذاّالهملّب ضلّامّوق 

 ّّ:يبَّ ظٌ ّذلِذ ّال  سملُّمسدم ياّعب ّادلوّ وللخّعب ّا   ّأ -

ُّص ُأ ص ُُو   ُُن ةُ تمُُامُالمنُُةُفُُيُن ظُُم   ّوهدد َّ  جدد ٌدّ ّال دددبكُِّالهوكب ت ددُ ّوقدد ّ ّالس 
ّّّأوَدعننّ ّهذاّالهملّب ضلّام.

ّ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُىوُ ُوُالهاديُالُإلوُإالُ ا ُالموفُ ُوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ّ
o  الٌسخح الظاُشيحالْسقح األّلى هي:ُ

ّ

ّ
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ّ

o الورقةُاألخيرةُمعُالنس ةُالظاىرية: 

ُ
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o ُطُالم دثُالعلمةُاألل انيُ:التيُنس ةُالمعُالورقةُاألولى  ُ
ّ
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o ُطُالم دثُالعلمةُاألل اني:ُالتيُنس ةُالالورقةُاألخيرةُمع  ُ
ّ

ّ
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ّ
  ََالصَ أ َاإلسالمي  َالد ين  َالصَ صول  ََ:َحيحافي

o  ُُاإلم ُ:-ُا ُموُ حُ رُ ُ–لُن ُ حُ ُ عُ ُأحمدُ ُلُ  جُ ام ُالمُ ق ا  
 ُ انُ ندُ عُ ُةُ نُ السُ ُو ُ صُ أ:ّ
َالسَ ََالكتاب َََباعَ تِّا]َ .1 َالَ ََدعَ البَ ََةَ بَ جانَ ةَوَمَ المَ ََلفَ سَ ََعلىَفيمَ ََةَ نَ و َ[َاءَ ىوَ و
 ّخَّدبَِّّكُّمسّيالنّد ّاءُّ َّقنِداالِّّو ّسدلّدّوّعل دنِّّنُّ ّاللددّد دلّدّامِّّ لُِّسدرَّّ د مبَُّأّّ دنِّلَّمنّعَّم

ّعََّ ددددّ سِّلُددددايُّّ  ُّتَددددّوّ  متُِّصدددداخلُّّ  ُّتَددددّوُ ٌَُّلاّلََّةددددّيَِّهددددفٍَُّّّ َعددددِبّّلّيُخددددوّّعِّ َّالبِددددّ  ُّتَدددد  ّّوِّبِدددد
ُ.ينِّّال ّ ِ ّّمتِّ  َّصُّاخلُّوَّّالِّ َّايِّوَّّاءِّ َّادلِّّ  َُّتّّوُ اءِّه َّا َّّأ  مبِّ
َجََاعَ بـَ تِّا]َ .2 َاللَ صلَ ََاهللَ ََولَ سَ عنَرَ ََاءَ ما َثـَ وَسـلَ ََعليـوَ ََوَ ى ََوَ يم ـفَ ََاَوَ يحَ حَ ص ـََاتـاـابَ م

َتَ إيمانـَاََةَ مَ الَ ََفَ لَ سَ ََوَ مَ يَ اَفَ كمَ  َ[َايمَاسلَ اَو

 َّد َّتدُُُّّّوّدالسيدّوّ  سدلّدوَّّعل دنِّّنُّ ّاللدد دلّدّامِّّ لُِّسدرَّّمّآكدمرُّ َّو َّعُُِّّّوّدالسّيّو ّ آنَّالُقدّ ُّس 
ّ.آنِّّ القُّّلُّئِّالَّدَّّيَّهِّّوَّ

ّ اءِّهد َّا َّّالَّوَّّ لِّقُّملهُّبِدّ ُّ رَّتُدّالَّ ّوَّملُّ ثَدا َّّمَّذلَدّبُّض َُّتّّالَّوَّّمسٌَّ ّقُِِّّّوّدّالسّيِ ّّ سَّلََّوّ
ّى. َّاذلَّّ  َُّتّّوَّّبمعُّتّ اكُِّّه َّمّظلدَّإِّ
نُّكددَيّّلَددد ّ-ّمنِّّبَددؤ ِّيُددّمّوَّلَهددقبََّيّّلَّّ-ًُّّصددلَّمّدَّوَهدد ِّّ َّ َّنّتَدددَّ دديِتّالدددَُِّّ ددزِّالالّدُِّّوّدالسيددّنَِّ ددّوَّ
ّ:مهَّهلِّنّأَّ ِّ
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َ[َرَ دَ القَ بَ ََانَ يمَ اإلَ ]َ .3

 1ّ-ِّّّؽلدددمنُّوّاكِّّف دددنِّّيددد ِّمدِّحَّم َِّبّّصددد يقُّ ّوّالنّّ ِّشددد ّ ّ ّوَّددددىِّّ رِّبملَقدددّؽلدددمنُّاك
َد فَّخَّّّ؟ّوّالَّ:ّلَِّقملُّم ّالّيُّّبَّ ّىَّ ِسدَتّّفّْيهد ِّّلَّنّم ّوَّ دِّبَدّؽلدمنُّاكِّّوّيقُّصد ِّ ّالنّدمُّهد؟ّإظلد

ّخُّفَقددّنُّقلُددعَّّوددنُّبلَُّيّّلَّوّّاحلدد ي ِّ ّن:لَددّسددل  ُّالنّدّوّبددنِّّاكؽلددمنُّّل ددنِّهَّن ّفدَّلَددّ َّحِكددوّأُّّكَّذلِددّيَِّ دد 
ِِّّّمدِّالصدددّي ِّحدد ِّعثلُّ ِّ

َ
ِِّصدد ُّادل ّخددمنََّ ددّعثددلُّ ِّ ّّو1و ّيدد ِّمدِّأحَّّعثددلُّ ّوّ ِّرِّ َّّالَقددِ ّّنُّثلَدد ِّّم

ّ ِّّشَّ حَّنَّوّاسّّْمعِّمسَّا َّّنِّعَّّاّْبَّإنّ دَّمّّوهَّلّ خُُِّّّّؤيَّال ّي
ُ
ّ.2عُّمِّسنَّوهمّادل

َددِأّفّ ّيدد ِّمدِّحَّنّا َّمِّ ددَهددىَّغَّّوَّّا ًّاِحددمّوَّمّح فًددوَهدد ِّّددّ ُّيدَددّنّالَّمّوّأَِّّبَددّؽلددمنُّاكِّّ ددنِّلَّمّعَّظلد
ّ
َ
ّ.متِّقَّالثدّ ّعنِّّاتِّ رَّأكُّادل

ّرِّ َّّالَقددددِ ّّدَّالَّالَكددددّنّدأِّ ّفَددددالَّ َّايِددددّ َّلّدنهَّيَددددّالَّّوَّّ ُّ َّمظِّوَدددديدُّّالَّاّوَّحدددد ًَّأّّ َّمِ ددددؼلَُّّنّالَّأَّّو
ّنِّْإّّوَّّ-ّنُّبُّمحَِّ دّ نُُّكدَيّّ ّال3َّونُّعَّّيّ وهِّ َّّوَّّو ٌّك ُّ َّّنِّوّدالسّيّنَّمّ ِّهَّىِّغَّّوَّّ آنِّالقُّّوَُِّّّؤيَّال ّيّو
ّ.مرِّمجكَِّبّّنَّؤ ُِّيّّ ّوَّلّ سَّوّيُّّالَّ َّايِّّعَّ َّّيَّ دّحَُِّّّوّدالسّيّهلِّنّأَّ ِّّ-َُّّوّدالسّيّنِّ ِّالَّكَِّبّّمبَّ َّأَّ

ّ
َ[َوقَ للَ مَ ََيرَ غَ ََوَ اللَ ََمَ الَ كَ ََرآنَ القَ ]َ .4

 2ّ-ٍِّّذلُدددددبَِّّ سَّلَددددّوَّّامِّّدُّالََّخددددّّ آنُّوّالُقدددد ّ سَّلَددددّ لَُّقددددنّيدََّأّّفّْضددددهَُّيّّالَّّ ّوَّ 
ٍِّذلُّدبَِّ ٌِّلُدسلَّّيءٌّشَّّونُّ ِّّ سَّلَّ ّوَّونُّ ِّّنٍّمئَِّبِّبّّ سَّلَّوَّّونُّ ِّّامِّّدَّالَّخَّّّعّفأنّد  ّةَّ َّمظَّوَد ُّّوَّّ َّميددإِّوَّّ 
ٌِّلُدديّسلَّدرَِّأّّ:ّالَّملََّقددفدَّّ ددنِّفِّّفَّقَددنّوََّ ددّوَّّ ِ ّىَِّغددوَّّ  ِّمللّدبِددّملَّنّقَددَ ددّوَّّ 4 ددنِّفِّّجددَ لَّنّأََّ دد  ّ

                                                 
ّ(.2643ّ(ّوّ سل ّ 7454( ّ 6594( ّ 3332( ّ 3208ح ي ّ ن قّعل نّروا ّالبذمريّ 1ّ
ُِّالوَّّنَّمِّ دنّ وهدمّشد ئًّ ّ  ِسدّ ُّم عّذلدذ ّا حمديد ّغَلدالسّدّأيّأن2ّّّ ظد ّف هدم ّنّللوّدقلَدعَّّمّإذاّاسدنهملَّص ً د ّدُّ ابد
همّلُّبدَّقّْددددددددمّبدلّيَّهَّبدّْو ِّسنَّدددددددلّيَّن ّ ّل ب دا ق دمدِّنّّوتسدل مِّّوّنِّمّبأؽلم ِّإل هَّّ ظ َّادلسنسل ّل ب نّّوَّسدددددددِمههمّالهبُ ّادلؤ ددددددنُّّإذاّمأ ّد
ّّبم.ّّّؤ نُُّيّّو
َّخ اه3ّ مَّ ك وهٌُ ّّ . ميٍّحتَّّعوهمّهنيَّّ ّوّ وهيّ  ميٍّحتََُّّّيَقِص عّأهند
ي. ّ نِّفِّّح ثنّأَّ َّصّّسذٍُّ ّ 4ُّّ
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ٍِّذلُّدبَِّّ سَّوّلَّأَّ َّخدمّهُّظلدَِّإّّوَّّ  ٌِّلُد ّسلَُّهدّملَّنّقَدَ دّثدلُّ ٍُِّّّ َعدِبّّ ُّمحِّاَّ دذََّهدفدَّّ امِّّدُّالَّ   ّ 
ّخَّمّهُّظلدَِّإّّوَّ ٍِّذلُّدبَِّّ سَّلَّّوّامِّّدُّالَّ   . 

ّ
َيَ يَ ب َرَ ََينَ نَ ؤمَ المَ ََةَ ؤيَ رَ ]َ .5 َ[َةَ امَ يـَ القَ ََومَ م

 3ّ-َُّّخَُِّّمَ دددد َّالقِّّ دَّيَددددُِّّؤيَددددمل ّيِبّّمنُّؽلَدددداكِّّو ّ ددددنِّلَّعَّّ ّامُّلّدَ ددددِّبّ الودددددّنَِّعددددّيَّوِّمّرَُّمدددد 
 .محِّ َّالصّ ّي ِّمدِّحَّا َّّنَّ ِّّّ َّلَّسَّوَّ

ّ
َاللَ لَ صَ ََيَِّبَ النَ ََةَ ؤيَ رَ ]َ .6 َالد نياَ َوَ بَ مَرَ وسلَ ََيوَ لَ عَ ََوَ ى َ[ف ي

 4ّ-َُّلُِّسدنّرََّعدّ رٌّأكَُّ دّنُّ ددأِّ ّفَّنُّبددىّرَّأَّ ّرَّقَدّ َّلّدَسدوَّّ دنِّلَّعَّّنُّ ّاللددلّدَ دِّبّدالوددّنّدَأّّو ّ
ّ.1 حٌّ ِّ َّّ َّلّدسَّوَّّ نِّلَّعَّّنُّ ّاللّد لّدّامِّ

                                                 
لّرأىّربددددنّتلدددكّهدددّ مبُُّالصددددّوّادنلدددفَّ/ّشددده  ّا ر دددمؤوط:ّ(ّط34-3/33دّادلهدددمدّ  ّ ّزاقدددملّابدددنّالقددد ّ 1ّ

َُّّوعدّو دحّدّ نّقمل:ّرآ ّب ؤاد عونّأ ّدّوّ حّد نىّربّدآنّّرعنّابنّعبمسّأ ّدّحّدالل لُّأدّال؟ّّفص ّ سده دٍّّابدنِّنّعمئ د
ّاّةِّ رَّىّعو ّسِّد ٌَّأًُّّّلَّزّْق لنّصوّلق ّرآ ّ دَّّذلك ّوّقمالّإنّدّإ كمرُّ

ُ
ّمّه ّج يل.ّ(ّإظلّد13ج ّ   ّالوّدهَّوندَّدل

خمدمّقدملّ ّّّ رُّنّالوّيؤينِّأرا   ّأيّحملّب نّوّبنيّرُّّأنّّّ رٌّ؟ّفقمل:ّص ُّكَّربّدّنّسألنّهلّرأياَّأ ّدّعنّأيبّذرّ ّوّ حّد
َِّرا يّاتّ سه  ّال ّدّبنُّّثممنُّ ّعُّكَّا .ّوّق ّحَّ  رًّّآد ّصرأياُّّل  ٍّ ّّّّّّ . َّنّلّيدَّ مبُّعل ّأ ّدالصّدّ م

مّذلدذاّوّالّق لدنّصرآ ّضًّقِّموَّنّرآ  ّ ُّعبمسّصإ ّدّابنِّّ:ّوّل سّق لُّ-ّق سّامّروحنّ-اكسالدّابنّت م ُّّقملّش خُّ
ّتبدمر ّوّتهدمىل ّوّلكدنّقمعونّأ ّدّب ؤاد  .ّوّق ّ حّد ُِّنّلّيكدنّهدذاّ ّاكل:ّصرأيدُاّريب  سد اءّوّلكدنّ ّادل يود

ُِّ َّ وم دن ّوّعلد ّهدذاّّتبدمر ّوّتهدمىلّبدنِّه ّعدنّرؤيدُّرّ أدد َّّصبحّثّدالّعوه ّ ّ الةِّّدلمّاحنَبسَّ ّىنَّبَدتلدكّاللد لد
وّلكنّلّيقلّأمحد ّرمحدنّامّّوّالّب ّّّحقّ ّا  ب مءِّّوقمل:ّ ه ّرآ ّحق م ّفأندّرؤيمّ-مىلرمحنّامّته-أمح ّّاك مدُّ

قدمل:ّرآ ّّ دةّ وّ دّ :ّرآ ةًّعل دن ّوّلكدنّقدملّ د ّدّ َّ ّفق َّوهِّيَقظًُ ّوَّ نّحك ّعونّذلكنّّرأسِّنّرآ ّبه َنّتهمىل:ّإ ّّ
ّن.رأسِّّنّرآ ّبه َنّن:ّأ ّدأ  مبِّّبهضِّّفِّنّتص ّي ِّّملثُُّك اّعونّالثّدوّحُّّ واينمناّعونّرِّ َّكِّف ُّّ ب ؤاد 

ّ مدُّنِيّفددأنّخدمنّاسددِنو دددنّرآ ّب دؤاِد ّ د دتَّ:ّأعبدمسٍّّابدنِّّمّقدد لُّوّأ ددّ ف هددمّذلدكّ ّلد سَّأمحدد ّ  جد دةٌّّصد صُّوّهدذ ّ ُّ
ّخَذبّالُ ؤاُدّ  ًُّآ ّ َّقدملّصوّلقد ّرَّّ( ّثّد11ج ّ لوّّاأى ّمّرَّإىلّق لنّتهمىلّص م ّمه ُّ(ّوّالظّد13ج ّ ى ّالدوّّدد َُّأّّزلد

ّ.ّ سنو نّ ُّأ ّّ



 

 53 

1ّمسٍّبدّعَّّنّابنِّعََُّّّ َّك ِّنّعِّعَّّةُّنمدَّقَّّا َُّوّرَّ
2ّمسٍّبدّعَّّنّابنِّعََُّّّ َّك ِّنّعِّعَّّمنََّبَّأّّبنُّّ ُّكَّاحلَّّا َُّوّرَّّوَّ
3ّمسٍّعبّدّنّابنِّعَّّانَّه َّ ِّّبنِّّفَّ سَّنّيُّعَّّنم عَّجُّّبنِّّ ِّيزَّّبنُّّليّيعَّّا َُّوّرَّّوَّ
ّّّّّ ّ َّلّدوَسددددّ دددنِّلَّعَّّنُّ ّاللدددد ددددلّدّبّ نّالوددددَعدددّمءَّمَّجددددَمدددخَّّّ ِّ ِّمهِّ ّظَدددلَددددمّعَّ َّوددد َّعِّّ ي ُّاحلَدددّوَّ

ّا. ًّحََّأّّ نِّفِّّ ُّمظِّوَّ دُّّالَّّوَّّ ِّ ِّمهِّ ّظَّلَّعَّّمءَّمّجَّمَّخَّّّنِِّبّّنُّؤ ِّنّ ُّكِّلَّ ّوٌَُّّ عَِّبّّ نِّفِّّدُّالَّالكَّوَّ
ّ

َيَ الَ ََانَ يزَ المَ بَ ََانَ يمَ اإلَ ]َ .7 َ[َةَ يامَ القَ ََومَ يَ ََبَ نصَ ذي

 5ّ-َّّمءَّمّجَّمَّخَُِّّّّم َّ َّالقِّّ دََّيّّانِّ زَّمدلِِّبّّمنُّؽلَّاكِّّو: 

يَزُِنَّجَومَحّبَدُه َةٍُّ َُِّفالَّ ّ.4يُ َزُنّالَهبُ ّيَ َدّالِقَ مَ 
ّ.5 ِّكَّّا َِّ ّّمءَّمّجَّمَّخَّّّمدِّبَّالهِّّملُّعمََّأّّنُّ زَُّيّّوَّ

ّ.نِِّنّلَّمدَّرلَُّّ ُّ َّتدَّّوَّّكَِّلّذَّّدّدنّرَّمّدصِ يُقّبِِن َّواِكع َاُضّعَّالنّدّوَّّنِِّبّّمنُّؽلَّاكِّّوَّ

                                                                                                                

ّّ ّأنّّ ّامّعل ددنّوّسددلّّعوددنّ ددلّّّفقدد ّ ددحّّ
َ
ّابددنِّّقدد لُّعل هددم ّوّّقَّلِدديتّدُّنّالددد رتِّ ُّ ددّتنيِّ دد ّدّرآ ُّّ ئدديّج يددلُّهددذاّادل

ّن:ّصرآ ّب ؤاد  ّوّامّأعل .أمح ّ ّق لِّّاك مدِّّ ُّسنوَّ ُّهذاّه ّّعبمسٍّ
(ّوّابددنّدزؽلددُّ ّالن ح دد 442ُّّ وّّ(ّوّابددنّأيبّعم دد ّ ّالّسدد579ُّ وّّهدد ّعودد ّعبدد ّامّبددنّأمحدد ّ ّالّسدد1ّ
ّإسومد ّ   ح.ّ:قن(ّوّقملّزلق1033ّّج يّ ّال  يهُّ ( ّوّاج272 
( 274ّ 273ّ( ّوّابدنّدزؽلدُّ ّالن ح د ّ 446(ّوّابدنّأيبّعم د ّ ّالسدوُّ 3279 ّذيه ّعو ّال  2ّ

ّف صلّاي اب ة:ّإسومد ّحسن.ّّّ ّقملّزلّققّخنمبّالّسّوُ(920وّالاللكمئيّ ّش حّأ  لّاالعنقمدّ 
فددممّّ و هددم:ّادلسددو  ّوّأطدد افّادلسددلّأجدد ّهددذاّاحلدد ي ّّبددذاّاكسددومدّف مددمّبددنيّيدد يّ ددنّادلصددمدر ّ ددنّأعلّ 3ّ

ّتهمىلّأعل .
ّ.-ّرةيّامّعونّ-(ّعنّأيبّه ي ة2785ّ(ّوّ سل ّ 4729خممّروا ّالبذمريّ 4ّّ
ّنّشديءٍّ دمِّ دّ ّقدمل:ّص ّامّعل دنّوّسدلّّرسد لّامّ دلّّّأنّّّ-ّرةديّامّعودنّ-رداءّخمثلّ مّجمءّعنّأيبّالد 5ّّّ

ّ(.876 ّالص   ُّب ق ّ ّقلُّاخلُّّسنِّنّحُّ ّادل زانّ ِّّأكقلُّ
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ّ
َ[َةَ امَ يـَ القَ ََومَ يَ ََبادَ العَ ََاهللَ ََيمَ كلَ تَ ]َ .8

 6ّ-َّّّمنُّ عََُّتّّوبَ َونُّّ هُّ ودََّبّّ سََّلُِّّّدددددددددم َّ َّالقِّّ دََّيّّمدَّبَّدددددددالهِّّ ُّلّ كَّّيُّمىَلّهَّتدَّّنَّاللّدّنّدَأّّو
ّ.نِِّبّّيقُّص ِّالنّدّوَّّنِِّبّّمنُّؽلَّاكِّّوَّ
ّّّ
َالل ــصــلَ ََيَِّب ــالنَ ََحــو َ بَ ََاإليمــانَ ]َ .9 َالــوَ ف ــََدَ رَ اَوَ م ــمَوََســلَ وََََليــوَ عَ ََوَ ى ََينَ دَ ارَ ي

َ[َوَ تَ يئَ ىَ َوَ ََوَ تَ فَ صَ ََانَ يـَ بَ ََ،َوَ يوَ لَ عَ 

 7ّ-َّّمّ ًةددحَّّ ددِنّوسددلد  ددلد ّاللدددُنّعلَّّنِّاللدددّ لُِّسددَ ِّلّّنّدَأّّ ّوَّ ضِّمحلَّبِددّمنُّؽلَدداكِّّو
ّعنُُّنّ ّدُأّّ نِّلَّعَّّدُِّ َّتُِّّّم َّ َّالقِّّ دَّيَّ

ّ.ه ٍّشَُّّةّىَّسِّ َّّنِّ لِّطُّّثلُّ ِّّنُّ ةُّعَّددّ
ّ.مءِّمَّالسّدّ دِّصلُُّّدِّ َّهَّخَّّّنُُّنّ َّآ ِّددّ
ّ.جنٍّوَّّىِّنّغَّ ِّّمرُّدبَّا َّّنِّاّبِّ ّدمّ َّ ّ َّلَّعَّ
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ّ
َ[َوَ يمَ عَ نَ ََوَ ََبرَ القَ ََاب َذَ عَ بَ ََانَ اإليمَ ]َ .10

 8ّ-َُّ1 ِّالقَّّابِّذَّهَِّبّّمنُّؽلَّاكِّّو.ّ
ّّّعنعَّّلُّسأَُّتّّمّوَّهَّ رِّبُّّقدُِّ ّّ َتُُّتَُّّّدددددددددددددددد ّدا ُِّ ّذِّهَّّنّدَأّّوَّّ-9ّّّّّ

ّّّدِّالَّدددددساكِّّوَّّمنِّددؽلَّاكِّددّّّّّّّّّّّّ
ّنُّبّينّرَّ َّوَّددّّّّّّّّّّّّ
ّنُّ يّبِّنّ َّ َّّوَّددّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّنِّبِدددّمنُّؽلَددداكِّّوَّّ ادََّرَّأّّ دددفَّخَّّّوَّّلّدَجدددّوَّّعدددزّدّنُّاللددددّمءََّشدددّ دددفَّخَّّّىٌِّكدددَ ّّوَّّ ٌّوَكددد ُّّ دددنِّأتِّوّيَّ
ّ.ّّّّنِِّبّّيقُّص ِّالنّدّوَّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َ[َةَ اعَ فَـ الشَ بَ ََانَ يمَ إلَ ا]َ .11

 ّّّعمنُّؽلَّاكِّّوَّّ-ّّ 10

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ. سلّدّوّنِّدد لَّعَّّنُّد ّاللّددد لّدّيّ دبِّالوّدُِّّدمعَّ َّ َِّبّّّ

ّ ٍّهَنددّىلَّ ّإِِّّبِدّ ُّؤ َّ ُدفدَّ ّم ًمدواّفَّمرَُّ دوَّ اّقُدد َّمّاحندَّ َّهد ََّبّّمرِّالوددّنَِّ دّ نَُّجدُ ؼّلَّّ دٍَّقدِبّوَّّّّّّ
َدِإّّ مءَّمَّشدَمدخَّّّوَّّنُّاللّدّمءَّشَّّ فَّخَّّّ ِّكَّّا َِّ ّّمءَّجَّّممَّخَُِّّّّددددوّديَّاّمبِّ ّبَّلَّعَّ ّمنُّؽلَداكِّّ َّمُّهدظلد
ّ.نِِّبّّيقُّص ِّالنّدّوَّّنِّبِّ
ّ 

                                                 

فّ ازّّ:ّبن ق قّوعوميُّ -ّرمحنّامّ-جميّ خّػليّالوّّحهمّال ّّيتّش َّسذُّالّد نّالوّيّا ّادلسألُّق ّسقطهذ1ّ
ّ ّأكومءّوهيّ  ج دةٌّّسنقالّ ّب ايُّالكنمب ه ّللمتّ ُّبنّعليّادل دليّوسملّبنّحمجّاخلم  ي ّعو ّإي ادِّا

 .-رمحنّامّّ-ّال  خّه ّل  حِّإي ادِّ
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َاإلَ َنيامَ اََويَ طَ اوأشرَ َةَ اعَ السَ بَ ََانَ يمَ اإلَ ]َ .12 َ[َالَ الدجَ ََوجَ رَ لَ بَ ََانَ يمَ :

 11ّ-َّّّّأنّدّؽلددمنُّاكِّّو
َ
 ّ ٌّمفِّددددددددددددخَّعّ ددنِّ وَّعَّّنيَّبَددّ بٌّكنُدد ّ َّجٌّمِرَّدددّملَّجّدالدد ّدّ حَِّسددادل

ّّّ.نٌّمئِّخَّّّكَِّلّذَّّنّدأَِّبّّمنُّؽلَّاكِّّ ّوَّ نِّفِّّتمءَّّجَّيِتّالّدّي ُّمدِّحَّا َّّوَّ
َ[َمَ الَ السَ ََيوَ لَ ىَعَ يسَ عَ ََولَ زَ نَ بَ ََانَ يمَ اإلَ ]َ .13

 12ّ-َُّّلّّمبَِّبِّبّّنُّلَّقندُّ َّفدَّّلُّوزَِّيّّدُّالَّالسّدّ نِّلَّعَّّ ميََّ َّّ ّبنَّ سَّعِّّنّدَأّّو ّ .ّ
َاإلَ مَ سَ مَ ب يـ ان ََ]َ .14  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ[َرَ ثَ الَ ََوَ ََةَ نَ السَ ََىلَ أَ ََندَ عَ ََانَ يمَ ى

ّخَّصُّوقُّيَددددّوَّّيدددد ُِّزَّيّّلٌَّمددددعَّّوَّّ لٌّقَددددّمنُّؽلَدددداكِّوَّّ-13ّّّّّّّّّ ّلُّخَمددددعّأََّ ِّّاخلَددددِ ّّمءَّمَّجددددَمدددد 
ّ
ُ
َ.1مقًّلُّ ّدُّهُّودُّحسَّمّأَّم ًّؽلَِّإّّنيَّوِّؤ ِّادل

َ
َ[ََرَ ثَ الَ وَ ََةَ نَ السَ ََىلَ أَ ندَ عَ َ-َوَ طَ ابَ وَ  َ وَ ََوَ لَ ائـَ سَ نَمَ مَ وَ َ-يرَ كفَ التَ َوَ َفرَ الكَ ]َ .15

ّخََّقددفدَّّةَّالَّالصدددّ َّ َّنّتَدددَ دد"ّّوَّّّّّّّّّ ّّنُّ ُخددَتّّيءٌَّشددّملِّعَمددا َّّنَِّ ددّ سَّلَدد"ّ ّو2َّ"ّ ََّ دد 
ّّ.4نُّلَّندّْقدَّّنُّاللّدّلّدحََّأَّّوَق ّّْ ٌّمفِّخَّّّ َّهُّمّفدَّهَّخََّ ّنّتدَّ َّّ 3"ّةَّالَّالصّدّالّدِإّّ  ٌّخُّ

                                                 
(ّوّقددددمل:ّحدددد ي 1163ّ( ّوّال  ددددذيّ 4682أبدددد ّداودّ ( ّو10106ّ (ّ 7402ّ روا ّأمحدددد ّبدددد ق 1ّّ

 ّوقدملّالهاّل دُّادلسدو ّ قد ّوّهد ّحد ي ّ د  حّخمدمّقدملّزلقّّ-رةديّامّعودنّ-   ح ّعنّأيبّه ي ةّحسنّ
ب ق ّّ:ّإسومد ّ   ح ّوحّسونّالهاّل ُّا لبمينّخممّ ّالص   ُ(7396احمل  ثّأمح ّزلم ّشمخ ّحتاّرق ّ 

 751ّ.)ّ
لددددددد جدددنيّالددددد:ّإنّبددددددل ّيق لمهاّالوبّ ل ّامّعل نّوسد:ّسعنّجمب ّرةيّامّعونّقملّ(82  سل ّروا ّ  2 

.بنيّال   ّوالك  ّت  ّالصالةٔي   
ي ون  مبّزلم ّ ل ّامّعل نّوسل ّالعنّعب ّامّبنّشق قّالهق ليّقمل:خمنّأّ(2622 روا ّال  ذيّّ 3

 

ّخ  ّغىّالصالةش ئمّت ّ ّ..ّو   نّالهال ُّا لبمينخن   

ّّّبذاّالهو ان.ّ-رمحنّامّّ- سألُّحك ّتمر ّالصالةّ ّرسملُّلل  خّا لبمينّّ ظ ّت ص لَّا4ّ
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َاللـ صـلَ ََبـيَِّالنَ ََعـدَ بَ ََةَ مَ الَ ََهَ ىذَ ََلَ فضَ أَ ]َ .16 ََسـبَ حَ ََينَ بـ تَ ََرَ م ـَ-مََوَسـلَ ََليـوَ عَ ََوَ ى
َ[َ-َةَ يَ لَ فضَ الَ 

 14ّ-َّّّعمهَّ دّ ِبَّ ّّه ََّبُِّّّ ّدا ُّّ ِّذِّهَّّىُّدَّّو
ّّّ.يقُّ ّدالصِّّك ٍّ ّبَُّبّأَّ
ّ.مبِّطّداخلَّّبنُّّ ُّمَّعُُّّثّد
ّ.من ّدعَّّبنُّّمنُّثمَّعُُّّثّد
ّ  سلّدّوّ نِّلَّعَّّنُّ ّاللّد لّدّامِّّ لِّسُّرَّّمبُّ  َّ ّأَّهُّ َّ ّدمّقَّمَّخَُُّّّّكَّالَّالثّدّءِّالَّؤُّهَّّدُّ ّدقَّيدُّ

ّ.كَّلِّّذَّ اِّ ّ ُِّلّنَّّؼلَّلَّ
ّعُُّمسَّىّاخلَّ رَّال ّيّمبُّ  ََّأُِّّّكَّالَّالثّدّءِّالَّؤُّهَّّه ََّبُّّثّد
ّ. ٍّملِّّطَّيبَّأّّبنُّّيّيلِّعَّ
ّ.ُُّل َّطَّّوَّ
ّ.ىُّبَّالزّيّوَّ
ّ. فٍّعَّّبنُّّنِّمحَّال ّدّب ُّعَّّوَّ
ِ ّّ ُّذهَّ َددددّ ّوَّمدٌَّ دددد ّإُِّهددددلّيخَُّوُِّّّفَددددالَّللذِّّحُّصددددلُّ ّيَُّهددددلّيخُّّعمصٍّقدددددّوَّيبَّأّّبددددنُّّه َُّسددددّوَّ
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ُُمُ لُ س ُُوُ ُيُوُ لُ عُ ُوُ ىُالل ُصُلُ ُا ُ ُو ُ س ُرُ ُوُ ُدُ عُن ُُان ُكُ ُ]: َّمَّعُّّبنِّاّي ِّ ِّّحَّىَلِّإّّكَِّلّذَّّ ُيُ ح 
1ّ[ُتُ سكُ ن ُُمُ ث ُُانُ ثمُ عُ ُمُ ث ُُرُ مُ عُ ُمُ ث ُُكرُ وُ ُ  ُ  ُأُ ونُ رُ افُ وُ تُُ مُ ُوُ ا ُ ص ُ أ ُوُ 

ّّنَّ ِّّ رٍَّبّّهلُّىعّأَّ رَّال ّيّمبِّ  ََّأّّه ِّنّبَّ ُِّّثّد
ُ
ّ.ّّينَّ ِّمجِّهَّادل

 ّلَدد ّعَّسددلّدّوّ ددنِّلَّعَّّنُّ ّاللّدد ددلّدّامِّّ لُِّسددرَّّمبِّ دد َّنّأَِّ ددّمرِّ َصددا َّّنَِّ ددّ رٍّبَددّهددلَُّأُّّثّد
ّ.الًّوّدأَّفَّّالًّوّدَأُِّّّقَّمبِّالسّدّوَّّةِّج َّاذلِّّ رِّقَّ

ّ نُّالَقدّ َّلّدَسدّوَّّ دنِّلَّعَّّنُّ ّاللدد دلّدّامِّّ لِّسُّرَّّمبُّ  َّعّأَّّءِّالَّؤُّهَّّه ََّبّّمسِّالوّدّلُّفضََّأُّّثّد
ُّخدد  هِّفِددّ َّهِدديّبُّذِّالددد نّ ِّ ددُهددفدَّّآ ُّوّرََّأًُّّّمعََّسددّومّأَّ ً ددوّيَّاّأَّه ًَّشددوَّأًُّّّوََّسددّنُّبَّ ِّنَّ ددَ ددّلّي 
دوَّّنَُّهد َّّنُُّنّقَّمبِّاَّسدم َدخَّّّوَّّنُّبَّ ِّمَّ دَ دّ رِّ ّقَدلَدعَُِّّّ بَّالصيدّنَّ ِّّنَُّلّّنِّمبِّ  َّأَّ ّ َّظَدَ ّّوَّّودنُّ ِّّعَّمسَِ
ّ.ةًّظ ََّ ّّ نَِّلّإِّ

ّ دددعِّمِّجِبَّّنَّ اّاللددددَقددد ّلَّلَدددّوَّّو ُّ َّيدَدددّلَّّينَّذِّالددددّ نِّالَقدددّنَِّ دددّلُّفَضددد ّأَُّهدددّعًُّ بَّ ُّ دددمهُّد َدددأَّفَّ
ّ.ملِّعمَّا َّ

نَّ دوَّّ ودنُّ اّ ِّهُدمسَِّوَّّو ُّأَّرَّّوَّ ّسلّدوَّّ نِّلَّعَّّنُّ ّاللّد لّدِّبّد اّالوّدبُّ ِّ َّّينَّذِّالّدّءِّالَّؤُّه2َّّمنَّخَّ
ّملِّعَمدَأّّلّدُخدّ اّلُدمِّ ّعَّلَدّوَّّنيَّهِّمبِّالنددّنَِّ دّنِّنِّ بَُّصدِبّّلُّفَضدَأّّمعًَُّسدّ لَدّوَّّنِِّبّّنَّآ َّوَّّنِّ وِّهَِّبّّآ ُّرَّ
ّ.ىِّاخلَّ

                                                 
ّ(ّوّغددددددددىه 3707ذيّ (ّوّال  ددددددد4628( ّ 4627وّأبددددددد ّداودّ (3698ّ  ّ(3655روا ّالبذدددددددمريّ 1ّ

فهدد ّعودد  ّحبدد فّّّ ثص(ّّبددذاّالّل دد ّدونّحدد ف4626ّبدد ق ّ ّبأل ددمظّ  ددمّبُ ّوروا ّاك ددمدّأمحدد ّ ّ سددو  
ّ.قملّال  خّأمح ّشمخ :ّإسومد ّ   ح ّوقملّزلّقق ّادلسو :ّإسومد ّ   حّعل ّش طّ سل ّ وصال او

2
دددددددددددددددددددددد اُبّ مّوالّصدددددّ َخَممصّ(2/170 طبهُّعب ّال محنّبنّسل ممنّالهددددددددددث منيّيومبلُددددددددطبقمتّاحلّذُِّددددددددس ّ ُّي

ي.أكبنين ّفلُنَص دح
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ّ
ََييَ لَ عَ ََجَ رَ نَخَ مَ ََوَ ََامَ كَ الحَ ََةَ لَ امَ عَ مَ ََةَ يَ يفَ كَ ََانَ يـَ بَ ]َ .17 ََََََََََََََََََََََََََََ[م

 15ّ-َُّّدّىِّ َِّأّّوَُِّّّمّدئِّلَِّلُُّّّمعَّالطّدّوَّّمعُّالسّدو
ِّيَّنّوََّ دّوَّّ  ِّمجِّالَ دّوَّّ ّ البَددّنيَّوِّؤ ِّادل

دِب1ّّ هَُّعلِد دَّنَّ دوَّّنِّ اّبِددددددددددةَُّرّوَّّ دنِّلَّعَّّمسُّالوددّعَّددددددددددمَّاجنَّّوََُّّّفَّالَّاخلِّ ًُّّ َ دلِّدَّّمرََّّ د دَّحدّ فِّملسد
ُّّىَّ َِّأّّيَّمسُّ ّوَّ

ّّّ.نيَّوِّؤ ِّادل
ّ. ُّ َُّيّّالَّّ- ِّمجِّال َّّوَّّ ّ البدَّّ-ُِّّم َّ َّالقِّّ دِّدّيَّىَلِّإّّاءَِّ ّ َّا ُّّعَّ َّّمضٍّ َّّزوُّالوَّوَُّ-16ُُّ
ّنَّطَهدنّيََّأّّ ٍَّحدِ َّّ سَّلَدّضٍّم َُِّّّمَّئِّّا َّىَلِّإّّودِّ ُّاحلُُُّّّم َّقَِّإّّوَّّيءِّال َُُّّّسمَِّقّوَّّ-17ُُّ

ّّّ. هُّعَّمزِّوَّيدُّ َّوّالَّ هِّلَّعَّ
اّّ ّ بدَدّودنُّعَّّتّْأَّجدزَّ ّأَّ هِّلَدمّإَِّهدهَّفدَّنّدََّ دّةٌّذَّمفِدَ ّّةٌّزَّمئِّ َّجد هَِّلِّإّّمتِّقَّ َّالصّدّفعُّدَّوَّّ-18ُُُ

ّ.ا ًّمجِّوّفََّأّّمنَّخَّ
نَّ ددّنيِّنَددخهََّرٌُّّّم دددَتٌُّّّ َددمقَِّبّّةٌّزَّمئَِّّجددىلدّنّوََّ ددّلددفَّدَّّوَّّنُّلَ دددََُِّّّهددمُّايُّّةُّالََّ ددوَّّ-19ُُُ

اّذَِّإّّعيءٌَّشدَُِّّهدمُّايُّّضدلِّنّفَِّ دّنُّلَدّ سَّ ّلَدُِّوّدلسيدِلّّفٌّملِّسُلَدّمرِّركَدِلّّ ٌّمرَِّتّّعٌّ ِّبنَّ ّ ُّهُّفدَّّمعلَُّمدَّعَّأَّ
َّخدَ دّ-َُِّّمدئِّا َّّفَّلّْدَّّةَّالَّالصّدّ َّيدَّّلَّ ّ ُهدهَّ َّّيَّلّ َصدنّيَُّأُُّّّوّدملسيدفَّ ّ هِّ ِّمجِّفَدّ ّوَّهِّ ّ بدَدّ- ام ُّن
ّكَّلِدددنّذَِّ دددّ َّ رَِّّ دددنِّ ُّكدددَيّّالَّوٌَُّّّم ددددمّتَّهَّ دّددأَّبِدددّينَّ ِّيَددد ّوَّعٌّ ِّبنَددد ُّّ َُّهدددمّفدَّعُلَدددمدَّعََّأّّنَ دددّنيِّنَدددخهََّرّ

ّ.2يءٌّشَّ
ددئِّنّأَِّ ددّمدٍَّ دد ّإِّلَددعَّّجَّ َّنَّدددَ ددوَّّ-20ُُّ ُُِّّّمد

 اّهُددمَّاجنَّّمسُّالودددّمنََّخددّ قَددّوَّّنيَّمِّسددلِّادل
مَّصدعَّّجُّمِرّاّاخلَدذَّهَّّقّد ّشَّقَّفدَّعَُِّّبّلَّملوَّوّبِّمّأَّةَّمل ّ ِبّّنَّخمَّّّجنٍّوَّّيّ أَِّبُِّّّفَّالَّمخلِِّبّّنُّواّلَّ ّيقدََّأّّوَّّ نِّلَّعَّ
ّجُّمِرّاخلَدّمتَّنَّ دأِّفَدّ  سدلّدّوَّّ دنِّلَّعَّّنُّ ّاللدد لّدّنِّاللّدّ لِّسُّنّرَّعَّّمرَّاجكَّّفَّملَّدَّّ ّوَّنيَّمِّسلِّدُّادل
ّ.ًُّ دّلِّمهِّجًَُّّّ نَّ ِّّمتَّ َّّ نِّلَّعَّ

                                                 

ّ.ا حمدي ِّّوأل مظِّّالهقمئ ِّّن ِّ ّخُُِّّّوّدالسّيّأهلِّّإىلّإطالقمتِّّق بَُّأّّوهذاّ  َغَلبَدُه ّّصسخّ ّبهضّالوّي1 
ّّصخسَّ ّبهضّالوّي2  ي.ّنقمربٌّوادلهىنّ ُّ ّ َشك 
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ّلََّهدنّفدََّمد ّفَّمسِّالوددّنَِّ دّ ٍَّحدِ َّّ دنِّلَّعَّّوجُّ ُّاخلُدّالَّوَّّمنِّلطَّالسّيّملَُّنّقِّّلّيػلَِّّالَّوَّّ-21ُُّ
ّ.1يقِّ ِّالطّدّوَُِّّّوّدالسّيّىِّ ّغَّلَّعَّّعٌّ ِّبنَّ ُّّ َّهُّفدَّّكَِّلّذَّ

 ّنِّملِدد َّّوَّّنِّ ِسددّ َِّ ّّلُِّجددل ّد اّلُِّةدد َّاّعَّذَِّإّّزٌّمئَِّجددّجِّاِرّ َّاخلَددوَّّ صُِّصدداللّيّملُّنَددِقّوَُّ-22ُُُ
اّذَِّإّّنُّلَددّ سَّلَددوَّّ نِّ ددلَّعَّّرُّقدد ِّمّيََّ ددّلّ ُكددمّبَِّمددوهُّعَّّعَّفَّ يَددّوَّّنِّملِدد َّّوَّّنِّ ِسددنّ ََّعددّلَّمتِددقَّنّيدَُّأّّنُّلَددفدَّ
ّّّ. هُّمرَّآكَّّعَِّبّنّديدَّّالَّ ّوَّهُّبدَّطلُّيَّنَّأّّ  ُّخَُّ ّتدَّوَّأّّ  ُّقُّمرَّفَّ

ّّةِّالَّوّوَُّأّّمدَِّ ددمِِّلّّالّدِإّّ ٍَّحددِ َّّ سَّلَدد
ُ
َدد ّإِّنيَّمِّسددلِّادل ّنِّمِ ددقَّّ َِّ ّّنِّ ِسددنّ ََّعددّعَّ فَّنّيَددَأّّنُّمّلَددظلد

ِّ ّّنِّ ِسددنّ ََّعددّنِّفهِددّدَِّ ّّيددنِّ َّ ّيَّلَددعَّّمتَّنَّ ددأِّفَدد ّا ًَّحددَأّّلَّقنُددَيّّنّالََّأّّ ِّهدد ِّجِبَّّيَّودد َِّيّّوَّّكَّلِددذَّ
ّ. لَّقنُّمَّدالّنُّاللّدّ َّهَّبدّْأَّفَُِّّّخَّهَ ّدَّادل

ّّةَّمدَّهَّال ددّنُّلَدّ تَُّجدَرّّنِّملِد َّّوَّّنِّ ِسدنّ ََّعدّعُّفَّ يَدّ َُّهدّوَّّملِّاحلَدّلكَّّتِّاِّ ّذَّهَّّلَّنِّنّقُّإِّوَّ
ّ.ي ِّمدِّحَّّا َِّ ّّمءَّمّجَّمَّخَّ
َدداعّإِّذََّّهددِ ّّمرِّاجكَددّ ددعُّعَِّوَّّ نِّإّّ ددنِّلَّعَّّزُِّهددغلُّّالَّ ّوَّنِّمِعددبَّاتدّ ّالَّّوَّّنِّنلِددقَّبِّْ ّؤ َّيُددّلََّوّّنِّملِددَنّقِِّبّّ َِّ ددمّأُّظلد
ّخََّأّّعَِّ ّ ُّ  ّ ّداحلَدّ دنِّلَّعَّّ  َِّقدُيّّالَّّوَّّنُّدددددددددلَّقندُّنّيََّأّّنُّلَدّ سَّلَداّفدَّ ًّددددددددددددددددد سَِّأّّ ُّذََّددنّأَّإِّّو ّمػلًّ ِّجَّّمنَّو
ّ. نِّفِّّ َّ كُّ َّفدَّّنُّاللّدّ ُّالّدنّوَّّ َّىَلِّإّّ ُّ  ََّأّّعُّ فَّنّيَّكَِّلّّوَّ

                                                 
لُ ُُة ُّص:ّوددد انهُّمّبِّحبثًدددّ ّادلسدددألُِّ ّهدددذِّّهددداُّوّقددد ّع1َّّ ُ األد  ُُُام  ُُُىُال  ك  ُعل ُال ُُُروج  ُح كُُُم  ُُُان  ُُُيُ ي الن صُُُي ة ُف

ي  ة ُالص ر ي ة ُ ّ .  ََّ ّّوّنُّضَّ تب ِّّامُّّ َّ  ّيسّدالص   
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َ[َهَ كرَ ذَ بَ ََيلَ لَ الدَ ََدَ رَ اَوَ مَ ََلَ إَ ََارَ نـَ ََلَ ََوَ ََةَ نَ جَ بَ ََينَ عَ مَ لَ ََدَ يَ شيَ ََلَ ]َ .18

 23ّ-َّّّمرٍّ َدّالَّّوٍَُّّّوددجِبَّّنُّلُدهمََّيّّلٍَّمدهَِّب1ُِّّّبلَدالقِّّهدلِّنّأَِّ دّ ٍّحَّ ّأَّلَّعَّّ ُّ هََّ ّّالَّّو 
ّلَّعَّّمفُّطلََّّوَّّ ّ نِّلَّعَّّمفُّطلََّّوَّّحِّملِّلصّد ّلِّ جُّ َّ

ُ
ّّيءِّسِّ ّادل

ُ
ّّ.نِّاللّدَُّّمحََّرّّنُّ ّلَّ جَُّ ّّوَّّ ِّ ِّذّْادل

ّنّدأِّ ّفَدد ددنِّلَّعَّّ ّ ِصدد ُّّىَّمَّغددبًددمئَِّتّّمرَّالودددّنِّبِددّنُّلَددّ ُّغلَِددّ  ٍّذَّبِددّامَّّيَِّقددنّلََّ ددّوَّّ-24ّّّّ
ّ.متَِّئّ ّ السّدّنِّ ّعَّه َُّيّّوَّّ ِّمدِّبَّنّعِّعََُّّّ بَّالنّدّلُّقبََّيّّامُّّوَّّ نِّلَّعَّّ بُّنُّيدَّّنَّاللّد

ّخَُّهدمّفدَّ  َّّالدد ّيِ ّّ  ِّالدذّدّكَّلِددذَّّ ّيَحدّ ددنِّلَّعَّّ  َّقِد ّأُّقَددّوَّّنُّ َدقِّنّلََّ دّوَُّ-25ّّّّ ّّنُّتُددمرَّ ّد 
ّ. لّدسَّوَّّ نِّلَّعَّّ ّامُّلّد َّّامِّّ لِّسُّنّرَّعََّّ ِّّاخلَِّ ّّمءَّمّجَّمَّخَّ

مِّّبَدددّ َّ جَّ ّاسدددنَّّقَددديِتّالددددّ بِّ ُّنّالدددذّيِ دددّ ٍّمئِدددَتّّىَّاَّغددد ّ ِصددد ُّّنُّ َدددقِّنّلََّ دددّوَّّ-26ّّّّ
ّ.2نَُّلّّ َّ َّغَّّمءَّنّشَِّإّّوَّّنُّبَّذّدعَّّمءَّنّشَِّإّّنِّّاللّدىَلِّإّّ ُّ  ُّأَّفََُّّّ بَّقُّالهُّ

َّخدددددددددددددددمِف ٍّّنُّ َدددددددددددددددقِّنّلََّ دددددددددددددددّوَّّ-27ّّّّ .نُّلَدددددددددددددددّ ِّْ دددددددددددددددوَيّّلَّّوَّّنِّبِدددددددددددددددّنُّبَدددددددددددددددذّدعَِّّ دددددددددددددددن

                                                 
1
ُّوّد ّ ُّسدخ ُّنّجمءّذِّشلّده ِّّوّغىُِِّّّبميوّدّ ينَّادلب ّدّخمله  ةِّ عّّ ّامّعل نّوّسلّدنّ لّد لُّسُّوّرَّّنّشه ّلنّامُّ َّّإالّّّ 
ّ.ّثدمبنُ ّال ّامّعل نّوّسلّد لّدّبّ الوّد
2
ّخممّ ّرُِِّّوّدوّالسّيّّعل ّاكسالدِّ  ّّإذاّتُّّ  ّ(.313ّّ-1/310مئيّطبقمتّاحلومبلُّ  ّبنّع فّالطّّزلمّدّوايُِّ 



 

 62 

َ[َةَ يَ ا َ مَ ََةَ نَ سَ ََودَ دَ الحَ ََةَ امَ قَـ إَ ]َ .19

 28ّ–َُّدنِّلَّعَّّامَ دوّقََّأّّفَّ َّاّاعنَددذَِّإّّنَّحِصد ّأُّقَدّوَّّمَّ دنّزَّ َّ دلَدعَّّقّ حَّّج ُّال ّدّو ّ
 ّ.ونَّ ُّاشِّال ّدُُّّمّدئِّا َّّاِّعََّ ّرَّقَّّوَّّ  لّدسَّوَّّ نِّلَّعَّّ ّامُّ لّدّمِّاّ لُّسُّرَّّ َّجَّ ّرَّقَّّ ّوٌَُّّوَّ دّ بدَّ

ّ
َ[َمنيَ مَ ََدَ احَ يَوَ وَفَ لَ ََوَ ََعنَ الطَ ََةَ رمَ حَ ََوَ ََةَ ابَ حَ الصَ ََلِّكَ ََبَِّحَ ََوبَ جَ وَ ]َ .20

 29ّ-َّّدددددنِّلَّعَّّنُّ ّاللدددددد دددددلّدّامِّّ لُِّسدددددرَّّمبِّ ددددد َّنّأَّاِّ ددددد ًَّحدددددَأّّصَّقَّا دددددندَّنَّ دددددّو ّّّّّّّ
ّعنُّئَّموِّسَّ َّّ َّخَّوّذََّأّّ ونُّ ِّّمنَّخَّّّثٍّ َّحلَِّّنُّضَّبوَّوّأََّأّّ  سلّدّوَّ

.م مًّلِّ َّسدددددددذَلُدددددددّنُّلبُدددددددقَّّ نَُّكدددددددَيّّم ّوَّ ًهددددددد ّعَِّ هِّلَدددددددعَّّ َّحّد َّنَددددددددّيدَّ دّمَّحدددددددعًّ ِّبنَدددددددمنّ َُّخددددددد
ّ
ّّ
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َالكَ مَ سَ مَ ب يـ ان ََ]َ .21 َ[َوَ وعَ رَ فَ ََوَ ََوَ ولَ صَ أَ ََانَ يـَ بَ ََوَ ََاقَ فَـ النََِّوَ ََفرَ ى

 30ّ-ََُّّالودّ ّو ُِّ ّدَّسدالَّاكِّّ َِّهدظُّْيّّ ّوَُّ ّىََّغدّ َّهبُدَيّّوَّّممِّبِدّ َّكُ دنّيَّعّأَّ  ُّالكُّّ َّهُّّم
ّّّّ  لّدَسددوَّّ ددنِّلَّعَّّامُّّ  ددلّدّامِّّ لُِّسددرَّّهدد ِّعَّّ لَدد اّعَّم َُّخددّّينَّذِّالدددّنيَّقِّمفَِّوّدددُددادلّثددلُّ ّ ُِِّّ َدد ِّالَّّالهَِّ ّ
ّعّتمءَّّجَّيِتّالّدّي ُّمدِّحَّا َّّ ِّذِّهَّّوَّ

ُ ُ افُ ن ُمُ ُوُ ه ُفُُ ُوُ ُُُُُُُيفُ ُعُ ُُُُُُعُكُ م ُُثُ لُ ُُُُُُث ُُ] :ّلّدسَّّوَّّ نِّلَّعَّّ ّامُّلّدنّ َّ لُّقَُّ-31ّّّّ
ّخَّيهَّ وِّ ّ َّ  ِّولِّالنّد ّلَّاّعَّذَّهَّ 1ّ[ ّ.مهَّ ُّسّ  َّ دُّّالَّّتّوَّمءَّمّجَّمَّم

ّ.2ّّّّّّ[ُعضُ   ُُابُ قُ مُرُ كُ عضُ   ُُبُ ضرُ ي ُُالُ لُ ضُ ُاارُ فُ يُكُ عدُ واُ ُ عُ رجُ ت ُُالُ ُ]ن:ّ لُّقَّّوَّ
ّ.3[ُارُ يُالنُ فُ ُو ُ قتُ المُ وُ ُلُ اتُ قُ ُُُُالاُفُ مُ هُ ييفُ ُُسُ   ُُانُ مُ لُ ُسىُالمُ قُ اُالتُُ ذُ إ ُُ]ّ:ثلُّ ِّّوَّ
[ُفرُ كُ ُُوُ الُ ت ُقُ ُوُ ُسوقُ فُ ُمُ سلُ المُ ُابُ  ُ سُ ُ]ُ:ثلُّ ِّّوَّ

4.ّ
ُُُُُُُُ]:ثدددددددلُّ ِّّوَّ ُ ُا ُ عُق ُُُُُُُم  ُُُُُُُوُ خُ أل  ُُُُُُُي ُُُُُُُُي ُك  ُُُُُُُفُُ ُرُ افُ ا ُُُُُُُ  ُُاءُ دُ  ُُُُُُُق  ُُُُُُُاُأُ ه  [ُامُ ىُ دُ ح 

5.

                                                 
بأسددومدّ دد  حّعلدد ّشدد طّّ-مّعوددنّرةدديّاّ-(ّعددنّأيبّه يدد ة10925ّروا ّاك ددمدّأمحدد ّ ّ سددو  ّبدد ق ّ 1ّ
ّخممّقملّزل  ّسو .ق ّادلقّ سل  
ّ مبُّ وه :ّنّالصّد ِّّععٌّّح ي ّروا 2ُّّ

ّ(ّوّغىعلم.66ّ(ّوّ سل ّ 4403ريّ روا ّالبذم:ّ-ّرةيّامّعونّ-ابنّعم ّ
ّ(ّوّغىعلم.65ّوّ سل ّ ّ(121روا ّالبذمريّ :ّ–ّرةيّامّعونّ-وج ي ّ

ّ.ّوّغىّهؤالءّ نّالص مبُ
ّ.-ّرةيّامّعونّ-ّة(ّعنّأيبّبكّ 2888 سل ّب ق ّ ّوّ(6875 ( 31ّالبذمريّ ّروا 3ّ
رةديّّ-ه دّددد ّامّبنّ سددددددددد(ّعنّعب64(ّوّ سل ّ 7076 ّ (6044 ّ (48 ن قّعل ن ّروا ّالبذمريّ 4ّ

ّّ.-ّامّعون
ّ مبُّ وه :ّ نّالصّدّعنّععٍَّّدَّرّو5َّّ

ّّ.(6103روا ّالبذمريّ ّ-ّرةيّامّعونّ-أب ّه ي ةّ
ّه ...ّ( ّوّغى60ُّ(ّوّ سل ّ 6104روا ّالبذمريّ ّ-ّرةيّامّعونّ- ّددوّابنّعم
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ّ.1[ُقُ نُدُ إ ُُوُ ُبُ سُ عُنُ مُ ُؤُ  رُ ت ُُوُ اللُ   ُُفرُ كُ ُ]:ّثلُّ ِّوَّ
ّ: َّ ِّحُّّوَّّحّد ّ َّمّقَّشلّدّي ِّمدِّحَّا َّّ ِّذِّهَّّ ُّضلَّّوَّّّّّ
دد َّ دُّّالَّّوَّ ّ ددنِّفِّّلُّمدِّصُلَددّالَّّوَّّ ددنِّفِّّ ُّلّدكَّنَّ دَددّالَّّم ّوَّهَّىَّ ِسدد ّتَّهلَددَ ّّنّلَددد ِإّّوَّّنُّلَددّ ُّلّ َسددمّ ُّ دددِأّفَّ ّ ُّس 
ّ.موهَّ 2ِّّّقّدحَّأَِّبّّالّدمّإِّهَّديّ ُّ دَّّتّالَّءَّممّجَّ َّّثلِّدبِِّّإالّدّي َّمدِّحَّا َّّ ِّذِّهَّ

                                                 
وّعبد ّّ د ّلدن وّاللّدّ-رةديّامّعودنّّ-عدنّأيبّبكد ّالصد يقّ(ّط/ّأسد ّالد راين29ّ-5روا ّالد ار يّبد ق ّ 1ّ

عدددنّعمددد وّبدددنّشددددددده  ّعدددنّّ(7019  ّوأمحددد ّ ّادلسددو ّالق طدددمينّ(ّط/750ُّبددد ق ّ وّّامّبددنّأمحددد ّ ّالّسددد
 ّوّهدد ّ ّ دد  حّايددم عّأمحدد ّشددمخ :ّإسددومد ّحسددن ّوقددملّزلق قدد ّادلسددو :ّحدد ي ّحسددنّجدد    ّقددملّال دد خ

ّسن.ا لبمينّبمحلُّّ خُّلنّال ّّّزَّ َّ( ّوّر4485َّب ق ّ 
ي

2
 .ي بَِأْجَ َدّّصّاحلومبلُّطبقمتِّّسذُِّ ّ ُّي
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ََ[َانَ تـَ ودَ وجَ مَ ََانَ تـَ وقَ للَ اَمَ مَ ـــيَ نَ أ َََوَ ََارَ النَـ ََوَ ََةَ نَ الجَ بَ ََانَ يمَ اإلَ ]َ .22

 32ّ-َُّّخَّنَدقَّلِّ ّدُّ ّقَدمنِّنَد قدَّلُّسلَّّمرُّالوّدّوَُُّّّوّدايَّّو  ّ دلّدّامِّّ لُُّسدنّرََّعدّمءَّمَّجدَمدم
[ُارُ صُ قُ ُيتُ أ ُرُ فُُ ُةُ نُ الجُ ُلتُ خُ دُ ُ] :ّلّدسَّّوَّّ نِّلَّعَّّامُّ

1. 

[ُرُ وثُُ الكُ ُيتُ أ ُرُ ُ]ُوُ 
2.ُ

ُُُُأ ُُيُُُتُ أ ُرُ فُُ ُةُ ن ُُُيُالجُ ف ُُُُعُُُتُ لُ ]ُاطُ ُوُ  ُُُىلُ أ ُُرُ كثُ  ُارُ يُالن ُُُُف ُُُُعُُُتُ لُ اطُ ُوُ ُا ذََّخددداُه 
ّ.3[ُاذَّخَّّّيتُ أ ُرُ ُاُوُ ذُ كُ ُُيتُ أ ُرُ فُُ 
ّ ّامُّ دلّدّامِّّ لُِّسدرَّّي ِّمدِّحََّأّّوَّّ آنِّملقُِّبّّبٌّذّ كَّ ُّّ َّهُّمّفدَّقَّلَّّتُّمّلَّمَّدهُّددد دَّأّّ َّعَّنّزَّمَّفَّ

ّ.4مرِّالوّدّوَُِّّّوّديَّمِبّّنُّؤ ُِّيّّنُّبُّحسََّأّّالَّّ ّوَّسلّدّوَّّ نِّلَّعَّ
ّّ

                                                 
 سدل ّّ(ّو7024( ّ 5226( ّ 3679روا ّالبذدمريّ ّ-ّرةديّامّعودنّ-مبّلهمد ّبدنّاخلطددّص ٌّوّه ّق1َّّ
ّ(.1423(ّوّ 1405 ظ ّالص   ُّ  ّوا-ّرةيّامّعونّ-(ّعنّجمب ّبنّعب ّام2394ّ 
 ّوقددددددملّزلق قدددددد ّادلسددددددو :ّإسددددددومد ّ(13776  ّ(12151  ّ(12008 وأمحدددددد ّّ(4964 روا ّّالبذددددددمري2ّّ

ّ ّوالّل د ّالدذيّروا (11642  ّوالوسدمئيّ ّالكد ىّ(4748    حّعل ّشد طّال د ذني ّوروا ّأبد ّداودّ
 ّو دد د نّ-رةدديّامّعوددنّّ-هدد ّأقدد ُبّا ل ددمظّللدد ارِدّ ّالكنددمبّوخليهدد ّروا ّعددنّأ ددسّّ(3359 ال  ددذيّ

ّ(.3365 الهاّل ُّا لبمينّخممّ ّ   حّايم عّ
ُِّف أيُاّأخثَ ّأهِلهمّالُ ق اَء ّوّاطّلهاُّ ّاّلهاُّاطّّّصّنُّ ظُّوّل3َّّ ّ ّسمءهمّالوّ أهلِّّأخث َّّمرّف أياُّ ّالوّّّيّو

ّ.-ّرةيّامّعونّ-(ّعنّعم انّبنّحصني2603ّذيّ (ّوّال  3241روا ّالبذمريّ 
ّ.-ّممرةيّامّعوهّ-(ّعنّابنّعبمس2602ّ(ّوّال  ذيّ 2737وّروا ّ سل ّ 

فدأنّّمرُِّّوّالوددبميوّدّخدمف ٌّّصّ:ن(ّقملّأ 1/312ّّطبقمتّاحلومبلُّ  ّمئي ّالطّّّبلّجمءّ ّروايُّزلّم ّبنّع ف4ّ
ّّ .ّلِنّقُّّالّدوّإّتمبَّ
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َأَ لَ عَ ََةَ الَ الصَ ]َ .23 َالكَ واَفَ عَ قَ نَوَ إ َََوَ ََةَ بلَ القَ ََىلَ ى َ[َرَ ائَ بـَ ي

 33ّ-َُّدد َّ ُُِّّّبلَددالقِّّهددلِّنّأَِّ ددّمتَّنَّ ددَ ددّو ّالَّّوَّّنُّلَددّ ُّو َّسددنَُّيّّوَّّ ددنِّلَّ ّعَّصددلّداّيُّ ًّح 
َّخددىًّوَِّ ددّ-ّنُّبَددذ دََّأّّ  ٍّذَّلِددّ ددنِّلَّعَّّةُّالَّالصدددّ ُّ َّتُددّالَّّ ّوَّمرُّو َّسددنِّاالِّّوددنُّعَّّ َُّجددػلُّ ّخََّأّّمنَّا ّاىًّبِددو
 ّّ.مىَلّهَّتدَّّنِّّاللّدىَلِّإّّ ُّ  َُّأّّوَّّ-

 

ّ
ّ
ّ
ّ

ََةَ الَ سَ الرََِّرَ آخَ َََََََََََََََََََََََََََََََ
َََ

دددددددد ّزلُّلَددددددددعَّّنُّل اتَُّ دددددددد ّوَّّ ُّحدددددددد َّلِلدددددددددِنّوَّّمدددددددد ُّوّاحلَّّّّّّّّّ م. مًّسددددددددلَِّتّّ َّسددددددددلّدوَّّنِّآلِددددددددّوَّّ ٍّمد
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ّ
أيبّعبدد ّامّػلدديّبددنّأيبّعلدديّاحلسددنّبددنّّالّ دد خّاك ددمدِّّ دد ِّنّلِ ددّالّ سددملُِّّعّع ددعَّمِسدد

اك ددمدّادلهددّذبّأبدد ّادلظّ دد ّعبدد ّادللددكّبددنّّنّعددنّوالدد  ّالّ دد خُّب واينِدد1ّّمأمحدد ّبددنّالبوددد
ّ.نَّاللّدّوّقمل:ّّبمّأَِدين2ُّّعليّبنّزلّم ّاذلم اين

ّخمتِّ ّخمتِّّهددددمّ ددددمح ُّبُّوّمسههددددم ّبددددنّهبددددُّامّبهددددمعّعبدددد ّالددددّ محنّبددددنُّالّوسددددذُ ّو
ّوّذلكّ ّأواد ّرب عّا ّولّسوُّتسعّوّع  ينّوّمخسممئُ.3ّادله اضّاحل ّاين

ّاحلم ّمعّمسههمّ نّل ظي
ّأب ّبك ّعب ّام ّوّأد  ّب رّالّ ينّحسنّوّأّ نّبلبلّبواّعب ّامّيّد َّولَّ

ّوّبهضنّعب ّاذلمدي

وّّاككودددنيّسدددمبعّوّع ددد ينّشددده ّعدددمدىّا وىلّسدددوُّسدددبعّذلدددكّيددد دَّّوّ دددحّد
ب د طنّّّروايندنعدّنّع عّ مّغلد زّيّّوّّومّعّنّهّوذل ّأنّي ّوّتسهنيّوّمثمظلمئُ ّوّأجزتُّ

4ّوّخن ّي سفّبنّعب ّاذلمدي

                                                 
1
ّسبقاّت عنن.ّ 

2
ّلّأج ّت عننّف ممّبنيّي يّ نّ صمدر.ّ 

3
ّلّأج ّت عنن.ّ 

4
ّلّأج ّت عنن.ّ 
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ّ
ّ:1ّا لبمينّالّ ينِّّ م  ُّّزلّم ٌّّنِّ سِّهمّلوَّبُّخمتِّّّق لُّيَّّّّّ
 ُق28ُرلمددد عّ ّ   دددقُّدِّ يددددمهِّ ّظٍَُّّّ ددددطّ دَّّسدددذٍُّهمّعدددنّ ُّسدددذِّنّ َِّ دددّغددداُّف َّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّللهج ة1374ُّشهبمنّسو6ُُّا ربهمءب لّظه ِّ ّقُّّ(15ُ-10

                                                 
1
ا يددمدّوّحددمف ّال قدداّوّزلدد ثّّك ددمدّاذلمددمدّوّشددم ُّال ددمدّوّحسددوُهدد ّشدد خّاكسددالدّوعلدد ّا عدالدّوّاّ 
نّزلم ّبنّ م  ّال ينّبنّ  حّصلميتّبنّآددّا لبمين ّّعّالزاه ّأب ّعب ّال مح   مّوّبق ُّالسلف ّوّال ق نّال ّرال

سدل  مّأك يدمّشد ي ّالصدالبُّ ّالسدوُّح يصدمّعلد ّإح مئهدمّأؽلدمّحد ص ّذخ مّزخ مّوّب اّح  دمّّوّ-نّامرمحّ-خمنّ
رمحددنّّ-نّفهدد ّحبددقّ م دد ّالدد ينّوّالسددوُّوّقددم عّالضدداللُّوّالب عددُ ّولدد ّال دد خّالّػلددميبّ ّذلددكّوّالّيدد اه

22ّغ وبّال مسّيد دّالسدباّّ( ّوّت  ّقب لد1914ّّ-هد1333ّّةّعم مُّألبم  مّسوُّ رَّ دَّقُّشَّْأّّ ّ-ام
ّد.2/10/1999هدّادل افقّلد1420ّّعمدىّاجد ةّ

ين ّفأ ّددنِّ ددنّأوسددعّ ددمّ بم ّحملمدد ّإبدد اه  ّالّ دد عنددنّ ّخنددمبّصّح ددمةّا لبددمينّوآكددمر ّوكوددمءّالهلمددمءّعل دنّ ظد ّتاوّ
ّّّّّ.-ّرمحنّمّ-ال  خّا لبمينُّّأُل فّ ّت ع
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُُىولُ األُ ُةُ ومُ نظُ المُ ُُُُُُُُُُُُ
ُ
ُ

ـي ةِ ُُُُُُُُُُ     ثََماُم امِلي ِة ِِف هَظِم ُبُظوِل اًسُّ
ُُ
ُنظم

 يت غحواجمليس بٔ غحس 

ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ

َالرحيمَََََََََََََََ َالرحمن َاهلل ُُُبسم

ُ
ُُمةُمقدُ 

 

وعلُُىُآلُُوُوأصُُ ا وُومُُعُُ علُُىُخُُاتمُالن يُُيعُوإمُُامُالمتقُُيعُمالعُُالميعُوالصُُلةُوالسُُلُال مُُدُ ُربُ 
ُ.ت عهمُ إحسانُإلىُيومُالديع

ُأماُ عد:ُ
ُُُُُأحمُدُ ُعُحن ُلإلمُامُأىُلُالسُنةُاإلمُامُأ ُوُع ُدُا ُُ ُالسُنةُفهذاُنظُمُلرسُالةُلطيفُةُمفيُدةُفُيُأصُو 

عُُددُُ "ُالمجاىُدُفُُيُمجلُةُ"ُ-ُوألو ُمُرةُ-ىُُ(ُقُدُنشُُرتُقُديما241ُلالمتُوفىُسُُنة:ُُ-رحمُوُا -
م مُُدُوىُيُنسُُ ةُم طوطُةُ  ُُطُم ُُدثُالعصُر:ُالشُُيخُالعلمُةُالم ُُدثُُ ى1411ُُُسُنة28/29ُُ

(ُثمُط عتُ عدُذلكُفيُرسالةُمستقلةُم ُ عضُُى1420لمتوفىُسنة:ُرحموُا ُلاُناصرُالديعُاألل اني
ُ.-ُى1411ُذوُال جةُُ–فيُمكت ةُدارُالمنارُُ التعليقات

زيُادةُعلُىُأننُيُُ وتيسيرُحفظوُوفهمُوُ ُوالقصدُمعُىذاُالنظم:ُىوُتقريبُماُاحتوتُعليوُىذهُالرسالة
عُمُعُىُذهُالرسُالةُرغ ُةُفُيُاالختصُارُحاولتُالعدو ُععُ عُضُالمسُاةلُالتُيُكررىُاُالمؤلُفُفُيُمُواط

ُواإليجاز.
ونسُألوُتعُالىُأنُُ وأنُينفُ ُ ُوُجميُ ُالمسُلميعُ نسأ ُا ُتعالىُأنُيجعلُعملناُخالصاُلوجهُوُالكُريم

وصُلىُُ والُرؤوفُالوىُاب ُإنُوُالكُريمُالتُوابُ  منُوُوكرمُوُ وأالُيفض ناُيومُالتنادُ يكفيناُشرُال ساد
ُوص  و.ُن يناُم مدُوآلوُُا ُعلى

ُ 

           أتْ الوساكيي : ػثذ الوجيذ أيد ػثْرثَك

غفش هللا لَ ّلْالذيَ ّلجويغ الوسلويي.           ُُُُُُُُُُ  

ُُ
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ـــــــــــــــْ ِ  ـــــــــــــــُ ِّ َذ ًِ ـــــــــــــــًا  ح ًِ ـــــــــــــــوُل َظا  يَُل

الَ  ـــــــــــــــــــَصّ ِ َبو  ًِ  َبتْـــــــــــــــــــَسُب اِبحلَْمـــــــــــــــــــِس 

ـــــــــــــــــاَلمِ ال   ـــــــــــــــــاَلِت َواًس  ـــــــــــــــــَع اًع   اِئِ َم

ــــــــــــىَل  َ ــــــــــــاَلِل َوػ َِ ُرو اجلَ ــــــــــــ يْ ََ َ ــــــــــــىل  ػ  َظ

ــــــــــــَ ْ  ــــــــــــِصميِ ِري امِل ــــــــــــا اًَى َ ي ِّ ــــــــــــِي زَت  ِتَفْض

ْدــــــــــــَوِت اًُؼــــــــــــُسولِ 
ّ
 َبَصــــــــــــاَز تَْؼــــــــــــُغ اال

ـــــــــــــــــــيِ  ُمحَج  َْ ـــــــــــــــــــِِبِّ ٌِ ي ِة اًي   ِِف ســـــــــــــــــــ ُ

 َصخْ ـفَــــــــــــاهَْفذََع اًــــــــــــي ْظُم ػَــــــــــــَ   َواوَْضــــــــــــ

َث فَــــــــــــَبُكولْ  ــــــــــــُت ِهْؼــــــــــــَم َمــــــــــــا َبَ ْ َْ  فَُل

ـْـــــــــُن َحٌْ  َمــــــــــاُم ُمٌِْعــــــــــًفاَكــــــــــاَل اج
ّ
 حـَـــــــــِي اال

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــُم ِتَم ـــــــــــــــــــَساَُ َواًخ َمسُّ  ااِلْكِذ

 َوحَــــــــــــــْصُك ِتْسػـَــــــــــــــٍة فَــــــــــــــَبيُّ ِتْسػـَــــــــــــــةِ 

ِغيـَـــــــــــــــــا امَلِخــــــــــــــــــ ِ   َوَكــــــــــــــــــْس َبَت ِِف َ ْ

ِّ َوِمـــــــــــــْن ُبُظـــــــــــــوِل اًضـــــــــــــ َِ ـ ـــــــــــــص ا  ْصػَِة اًـَ

ـــــــــــِِب ثَُفســــــــــــ ـ  ي ُة اًي ــــــــــــ ُ ِّ َوس  ُص اًِىذَــــــــــــاْة ـ

ــــــــــاػمَْلِ  ــــــــــاٍش فَ َ ــــــــــْن ِكي ــــــــــا ِم ــــــــــيَْس ِفَِ ًَ  َو

ــــــــــــــــــيْ  ًَ ــــــــــــــــــولِ َو َِ َواًُؼُل ــــــــــــــــــَوا ُْ  َس اِبَل

 َِ ه َمـــــــــــــــــــــا يـُــــــــــــــــــــْسَزُك اِباِلْكِذـــــــــــــــــــــَسا
ّ
 ا

ــــــــــــــِ    ً ي ٍة اَلسَِمــــــــــــــٍة َبِي ا  ِمــــــــــــــْن ســــــــــــــ ُ

ـــــــــــــصِ   ـــــــــــــاََ اَلْج ـــــــــــــاِنِ  اتِْخـَ ـــــــــــــو امَلَس ُ  َبت

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاِظِص ااَلْزِ  َواًّس ـــــــــــــــالَ فَ  َمَواِث اًُؼ

ــــــــــاِ ِ  َُ ـْـــــــــِن  ــــــــــاِ ِ اج ــــــــــِِبِّ احلَ ــــــــــىَل اًي  َ  ػ

ـــــــــــالَ  َ ـــــــــــْم ث ُِ ًَ ـــــــــــْن  َِ َوَم ـــــــــــ ِح ـــــــــــعِ ََصْ ي  ََجِ

َِ هََظْمــــــــــــُت هَْظِمــــــــــــ  تَْؼــــــــــــَس َبنْ   َوَغْوِهــــــــــــ

ــــــــــــولِ  ــــــــــــَت ِري اُلُظ ــــــــــــْو هََظْم ًَ  َحد ــــــــــــَشا 

ـَــــــــــيِ  ـْــــــــــُن َحٌْح ـــــــــــُس ج ـــــــــــاُم َبمْحَ َم
ّ
ـــــــــــَو اال ُُ 

ــــــــــــَ َخْ  ــــــــــــَ   ُمْل َ ــــــــــــا َ َن ػ َم ًِ ــــــــــــــْسِزي   َظ

َِ ِري اُلُظـــــــــولْ  ُدــــــــــشِ  يْـــــــــ ََ َ ي اْحذـَــــــــَوْث ػ ِ  اَّل 

ي ِة اًي ـــــــــــــِِبِّ امُلْعـــــــــــــَعَف   ُبُظـــــــــــــوُل ســـــــــــــ ُ

ـــــــــا ـــــــــْحُة َ ْـــــــــجِ َمـــــــــْن َ َ َِ َ َن اًع  يْ ََ  َغـــــــــــ

َـــــــــــــــــــــــــــــةِ   َضـــــــــــــــــــــــــــــاَلَ ٌ َواَبُة ُكِّ ِفذْي

ـــــــــــــنِ  ي ـــــــــــــَصا ِِف اّلِ ـــــــــــــَساِل َوامِل ـــــــــــــُع اجِل  َمٌْ

 َِ ـــــــــــــــَوا ُْ ـــــــــــــــوَماِث َوِري اَل ـــــــــــــــْصُك اخلُُع َ  ح

 َِ ـــــــــــــ يْ ََ َ ٌ ػ َـــــــــــــاْة  َوَذا   ـــــــــــــْ ِ اْزِثي ـــــــــــــْن ؿَ  ِم

 ِ ِىــــــــــــْن َســــــــــــمّلِ ًَ ـــــــــــِة اَلْم َــــــــــــاَل   اَل ثَْْضِـ

 يـُـــــــــــــْسَزُك َمْؼــــــــــــــَ  َذــــــــــــــَ ِ اًص ُســــــــــــــولِ 

 َِ ــــــــــــــــــَوا ُْ  ُُث  اِباِلْغــــــــــــــــــَصاِ  َغــــــــــــــــــِن اَل

ــــــــــَ ِ  ــــــــــَصَك َبي  ِدْع َ ــــــــــْس ح ــــــــــا َك َ ــــــــــْن ِمهْن  َم



 

 75 

ــــــــَبْرُنُصٍْ  ــــــــا َس ــــــــا َم َِ َِ ُْ ــــــــْن َب ـَـــــــُم ِم ــــــــــْم ي ًَ 

ــــــــــــَساِز ِمــــــــــــْن َذــــــــــــْ ٍ َوَ ّْ   هـُـــــــــــْؤِمُن اِبَلْك

ه َمـــــــــــا
ّ
ـــــــــــَم  َنيْــــــــــَ   ا ًِ  فَــــــــــاَل يَُلــــــــــاُل 

ـــــــــــــــــولُ  يَْســـــــــــــــــِت اًُؼُل ًَ  ُكُّ َحـــــــــــــــــِسيٍر 

ـــــــــــييِ  ـــــــــــا ثَْفِع ـــــــــــْ ِ َم ـــــــــــْن ؿَ ٍُ ِم ـــــــــــص   َبِم

ـــــــــــــْ َلُ  ـــــــــــــَصاَن ُم ـــــــــــــِسَ  َبن  اًُل ـــــــــــــْن َغْل  ِم

ـــــــــــوُ   َُ َُ َمْز ـــــــــــ ه 
ّ
َِ ا ـــــــــــ ـــــــــــاَل ِفي ـــــــــــْن َك  َم

ـــــــــــــنُ  ـــــــــــــاذًا يَْ ُ ـــــــــــــذٍَغ فََس ـــــــــــــَو ُمْل ُُ  َو

 ْ  ّ َِ ِتْسػـَـــــــــــــٌة ُمِضــــــــــــــ  َواًَوْكــــــــــــــُ  ِفيــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــْن َرَزبِ  َم ًِ ــــــــــــــــــــَزَِلُ  َُ َبىْ ــــــــــــــــــــ ُم  لََكَ

ــــــــــــــــــِ َالِ  ــــــــــــــــــمِ َوااِلػْ ــــــــــــــــــىَل اجلَِْ َ ا ػ  َزذًّ

ــــــــــــــيّْ  َِلِ َ 
ّ
ــــــــــــــال ــــــــــــــاذ ً َ ـَـــــــــــــُة اًِؼح  َوُزْؤي

ي َر  ِمـــــــــــــــــَن اَلْددـَــــــــــــــــازِ  ِ  ػـَــــــــــــــــىَل اَّل 

ُؤوِف   َوُزْؤيَـــــــــــــــــــُة اًي ــــــــــــــــــــِِبِّ ٌَــــــــــــــــــــص 

 َكذَـــــــــــــــــــاَذٌت َواجْـــــــــــــــــــُن َباَبَن احلَـــــــــــــــــــَ ُ 

ـَـــــــةِ  ْؤي ــــــــِسيَر اًصُّ ــــــــُؼوٍذ َح ـْـــــــِن َمْس ـــــــــِن اج  َغـــ

َِ يـــــــــــَصاٍْ  ِحـــــــــــ َْ  َكـــــــــــاَل اجـْــــــــــُن َغح ـــــــــــاٍش ِتَل

ــــــــــــــــــ َ  ــــــــــــــــــاِذ ِِف امِل َ ــــــــــــــــــاُل اًِؼح  انِ َوَبمْعَ

ــــــْ ِ اًخََضــــــ ــــــْن َذ ــــــِسيُر َغ َِ احلَ ــــــ ـــــــع  ِت  صْ ـَظــ

: َْ ـــــــــــــَبهُْظُم ـــــــــــــا َس ـــــــــــــوَل َم ـــــــــــــاث ِحؼَْن ُفُع  فَ

ي َوَزَذ ِفَِـــــــــــــــــا ِمــــــــــــــــــْن َذــــــــــــــــــَ ْ  ِ  َواِبَّل 

ــــــــــسِّ  ــــــــــاً َظ َِ َ اسِم ــــــــــ ــــــــــاِن ِفي َ ِ
ّ
ــــــــــَع اال  ْ  َم

ـــــــــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــــــا هَُل َُ َؼْجِز ًِ  َُ ـــــــــــــــــــــ  ثُْسزُِن

ٍُ ِجـــــــــــــــــــــُ ِّ ِكيـــــــــــــــــــــيِ   َواَل حَـــــــــــــــــــــُصذ 

ـــــــــــــــــــيُ  ـــــــــــــــــــا امُلَفع  َ ي ِّ ُم زَت ـــــــــــــــــــَو لََكَ ُْ  َو

ـــــــــــــــــــوُ   ُُ  َبْو ُمْحـــــــــــــــــــَسٌج فََلـــــــــــــــــــْوُِلُ َس

ــــــــــــــنُ  َُ َ ــــــــــــــي  اَبِئ ــــــــــــــ َم ِمٌْ َ ََ ــــــــــــــ  َبن  اً

 ْ  ّ َِ ِغيـْـــــــــــــَس ُكِّ اجِلــــــــــــــ  َواًؼَْلــــــــــــــُس ِفيــــــــــــــ

ــــــــــيَْس ِتَمزْ  َُ َكــــــــــْس تَــــــــــَسبِ ًَ ــــــــــوٍ  َوِمٌْــــــــــ َُ 

ـــــــــــــــــاَُوا ِذيـــــــــــــــــَن هللِا اِبمُلَحـــــــــــــــــالِ  ْر َ 
ّ
 ا

 َحـــــــــــــٌق َبَ يَـــــــــــــَصْوَن تَـــــــــــــْسزًا اْنخََمـــــــــــــيْ 

َِ َوَمـــــــــــــــا َ ـــــــــــــــاََ ِمـــــــــــــــَن آلَ زِ   ِفيـــــــــــــــ

يٍَس هَِظيـــــــــــــــــــِ   َُ َبَت ِثســـــــــــــــــــ َ  َغيْـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــمُ  ِِ ــــــــــــــــــــٍة ُ ِّ  َزَوََي َغــــــــــــــــــــْن ِغْىصَِم

ـــــــــــــــــــةِ  ْ َزَوى ِمـــــــــــــــــــَن اَلِئم  ُِ ـــــــــــــــــــْ ُ  َوؿَ

ــــــــــــــ ــــــــــــــي ْجمِ ِِبَ ـَـــــــــــــِة اً ــــــــــــــِِف بٓي  َصٍْ ـَشا فَس 

ْحَســــــــــــــــــانِ 
ّ
ُن ُرو اال  يَزُِ َـــــــــــــــــا اًــــــــــــــــــص مْحَ

ـــــــــــــ َ ٍِ اهْذ ـــــــــــــْ ِ ـَ ًِ ـــــــــــــْن  ـــــــــــــْن مَع   َصْ ـفََبْغصَِض
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ــــــــــــــــــــــــانْ  َ ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــــُة اال ُم هللِا َواِج  ُُث  لََكَ

ـــــــــــاِذي ـــــــــــِِبِّ  اًَِ ـــــــــــَس  اًي  ـــــــــــْوُ   َبمْحَ  َوَح

ٍُ  ُمذ ِحُؼـــــــــــــــــــو  اًص ُســـــــــــــــــــولِ   يَـــــــــــــــــــصُِذ

ــــــــــــولُ  َُ َواًعُّ  َمَســــــــــــُ  َصــــــــــــٍِْص َغْصُضــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــومِ  ُُّج َــــــــــــــــــــــــــــــَسُذ اًي  َِلُ َبَواٍن ػ

ـــــــــــــسِّ  ـــــــــــــْ ِ َظ ـــــــــــــَشاُة اًَل َ َِ ُُث  ػ ـــــــــــــ  َكْن ِت

 َُ ُّــــــــــــــ : َمــــــــــــــْن زَت  َبو ُل َمــــــــــــــا َْْســــــــــــــَبُِلُ

ـــــــــــــــ ُ  ـــــــــــــــَشا ىَِى ـــــــــــــــٌص َن َِ ُمٌَْى ـــــــــــــــ  يَِبِثي

ـــــــــــــــــــِِب امِلْلـــــــــــــــــــَسامِ  ـــــــــــــــــــَفاػَِة اًي   َوثَِض

ــــــــــَ اِن تَْؼــــــــــَسَما ِّ  َكــــــــــْس َدَصُجــــــــــوا ِمــــــــــَن اًي

 َِ ـَـــــــــــــــــا يعِ َ ــــــــــــــــــاََ ِِف اَلهْح  َواِبمَلســــــــــــــــــ ِ

ـــــــــــــــــــةُ  َ ـــــــــــــــــــْ ِ يُْىذ َ خَ َِ اٌ ـــــــــــــــــــ ْ  ُُث  ِتَؼيًَْي

 ُ ُّ َُ يَْلـــــــــــــــــــــذُ ـــــــــــــــــــــ يعُ َوَبه   امَلســـــــــــــــــــــ ِ

ـــــــــــــــــــالً  ٍُ مَعَ ـــــــــــــــــــْوٌل َوِسْذ ـــــــــــــــــــا َك َ َِاهُي
ّ
 ا

ــــــــــــــــ َُ اًِؼْعــــــــــــــــيَاُن ااِلُُث اًض   َصزُ ـيُيِْلُعــــــــــــــــ

ـــــــــــَعَف  ـــــــــــَس امُلْع ـــــــــــِة تَْؼ ـــــــــــْ ُ ِري اُلم   َوَذ

مُ  ــــــــــــــــــــّسِ ْ هَُل ُِ ــــــــــــــــــــاُن  ــــــــــــــــــــُنُْم ُغثَْم ٍِ  َ 

َســــــــــةُ  ُ َبْظـــــــــــَحاُة ُصــــــــــوَزى َ ْ ُِ و َُ ــــــــــــْخ َ  ي

ــــــــــــنُ  يَا هَْعَؼ ــــــــــــْؼٌس َوًَســــــــــــ ْ ــــــــــــُِْم َس  َذاِمُس

ـــــــــــانْ  ـــــــــــْ ِ حُصَُجَ ـــــــــــِس ِتـَ ـــــــــــَع اًَؼحْ َِ َم ـــــــــــ  ِت

 ِِف اًؼََصَظــــــــــــــــــاِث َمــــــــــــــــــْوِزُذ اًِؼحـَـــــــــــــــــاذِ 

ُوُظــــــــــــــولِ  َْ ٌِ َُ  َوَمــــــــــــــْن َكَفــــــــــــــا َ َْجــــــــــــــ

ٍُ اًص ُســــــــــــــــــولُ   َوَراَك فَْضـــــــــــــــــٌي َحــــــــــــــــــاَس

ــــــــــــــص ِحميِ فَْضــــــــــــــاًل ِمــــــــــــــَن املُ  ــــــــــــــيِْمِن اً َِ 

 َِ  َوِثُســـــــــــــــــــَؤاِل اًَؼحـْـــــــــــــــــــِس َواْفِذخَاِهــــــــــــــــــــ

 َُ ـــــــــــ ِّ ـــــــــــْن هَِخي َِ  َم ـــــــــــ َـــــــــــِسيُن ِت ـــــــــــا ي  َوَم

ـــــــــــــــــــــــــــــ ُ  ٍُ اخلَِح ي َبزَاَذ ِ  ػـَــــــــــــــــــــــــــــىَل اَّل 

ــــــــــــَوامِ  ــــــــــــْن َبْك ــــــــــــَبن  ِم ــــــــــــا ِت َ ً ي ــــــــــــْس َذ  َك

ـــــــــوا ـــــــــــــْس ُحّصُِك ـــــــــا َك ـــــــــاُزوا فََحَم ـــــــــًا فََع  َحْصك

 َِ ــــــــــــــاَل اْمــــــــــــــِ َا يَْرُصُح ِت ــــــــــــــ َ ــــــــــــــَبْن س  ِت

ــــــــــــــــــا  يَْىِشُة تَيهَْنَُم  َبْن َ ِفــــــــــــــــــٌص ســــــــــــــــــ َ

ــــــــــــــــــــيعُ  ٍ َذــــــــــــــــــــَ ٌ ََصِ  ِتحَــــــــــــــــــــاِة ُلّ

ـــــــــــــــــــالَ  ـــــــــــــــــــُ  َبْ َ ـــــــــــــــــــِة هللا يَِع َ  ِتَعاػ

ـــــــــــــــــــصُ  ْر يََىُف
ّ
ـــــــــــــــــــاَلِت ا ـــــــــــــــــــاِزِك اًع   َنخَ

ـــــــــــــــٌص َِلُ اْكذََفـــــــــــــــ   فَـــــــــــــــَبتُو جَْىـــــــــــــــٍص مُعَ

ـــــــــــــــمُ  ُِ َمُِْم ُ ُّ ـــــــــــــــس  ـــــــــــــــْس َك ـــــــــــــــاًي ِِب َك  فَ

ـــــــــةُ  َح َْ ـــــــــْوٍف َظ ـْــــــــُن َغ ْــــــــــُص َواج ــــــــــ  اًزُّتَي ــ َِ َ  ػ

ِِْم فَُ ُّ  ــــــــــــــ ــــــــــــــنُ ِف ــــــــــــــامٌ ُمْحِس َم
ّ
ــــــــــــــْم ا ُِ 
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 ْ ُِ ــــــــــــــــــــــــــــَس   فََبْفَضــــــــــــــــــــــــــــُي اُلَ ِش َوتَْؼ

ــــــــــــــازِ  ــــــــــــــَ ِت امُلْرخَ ــــــــــــــوا ثِِس َُ ــــــــــــــْس مَعِ  َك

ــــــــعْ  َوتَْؼَسُـــــــــُـْم ِِف   اًَفْضــــــــِي ُكُّ َمــــــــْن ثَِح

ـــــــــــــــــَعَف  ـــــــــــــــــْوِل امُلْع َل ًِ ًا  ـــــــــــــــــّ ِ  َوَ َن َذ

َ ِئم ــــــــــــــــــةِ  اػَــــــــــــــــــُة ًِ ــــــــــــــــــْمُع َواًع   َواًس 

ــــــــــيْ  ــــــــــِة مُعِ ــــــــــىَل اخِلاَلفَ َ ــــــــــْن ػ ــــــــــُ ُّ َم  فَ

ي َوال  َ  ِ ٍُ اَّل  ــــــــــــــــــــــــــــَص ــــــــــــــــــــــــــــا َبْم َ  َبَظْؼي

ــــــــــــــامِ  َم
ّ
ــــــــــــــَع اال ــــــــــــــْزُو َم ــــــــــــــاٍ  اًـَ  َوَم

ــــــــــــــُسوذْ  ــــــــــــــُة احلُ َكاَم
ّ
ــــــــــــــٌع ا َِ زَاِج ــــــــــــــ يْ ًَ

ّ
 ا

ــــــــــــــــــَصا ُ َم ــــــــــــــــــا ًِ ــــــــــــــــــَسَكاُث َذْفُؼَِ  َواًع 

 ِ ـــــــــــــــــــوُس ُكُّ اجلَُمـــــــــــــــــــع َفُِــــــــــــــــــْم َ ُ َْ  َوَذ

ـَـــــــــــــعْ  َِ اْمذَي ــــــــــــــ ــــــــــــــا ِجَىْوِه َُ  َوَمــــــــــــــْن َبػَاَذ

ــــــــــــــــــــا َ ــــــــــــــــــــْسًَي َِلُ َمِذيي َُ ــــــــــــــــــــًا  ف ًِ  ُمَزا

ــــــــــــــــــــْ ِ  ــــــــــــــــــــاَلُت زَْنَؼخَ ي ٌة َظ  فَســــــــــــــــــــ ُ

ــــــــــــ ــــــــــــْن ُبُظ ــــــــــــوَزتِ َوِم ــــــــــــِة امَليُْع  وِل اًِفْصَك

زْ  ـــــــــــ  َ َ ـِ َ ـــــــــــُصُح ُمدْخ ـــــــــــْن َ ْ ــــــــــــْن يَُى  َوَمــ

َِ َبيُّ تَيَْؼــــــــــــةِ  ــــــــــــيَْس ِِف ُغيِْلــــــــــــ ًَ  َمــــــــــــْن 

 ِ ــــــــــــَوازِح َُُّعــــــــــــوِ  َواخلَ ــــــــــــَن اٌ ــــــــــــْن ِم  َوَم

ــــــــــــــــــــُ  ٌَص ُ ــــــــــــــــــــِي اِبًِلذَــــــــــــــــــــالِ   يَِل

ِخحـَـــــــــــــاِش  ًْ ــــــــــــــَس ِتــــــــــــــاَل ا ـــــــــــــاُة َبمْحَ  َبَْصَ

ـَـــــــــــــازِ  َِ اِبَلْدد ــــــــــــــ ــــــــــــــْن ِفي ــــــــــــــوا ِم ُؼ  َوَ ِ

َــــــــــــ َــــــــــــِس ْ ـَواْزث ــــــــــــيَْس يَخْذ ًَ ْ َو ُِ ــــــــــــْ َ  ََض َس

ـــــــــا ـــــــــْن َكَف ــــــــــْصيِن ُُث  َم ـــــــــــُلُصوِن َكـ ـــــــــْ ُ اً  َذ

ي ةِ  ـــــــــــــِي اًســـــــــــــ ُّ ُْ ـــــــــــــُس َب َِ َ َن َغْل ـــــــــــــ يْ ََ َ  ػ

َِ َوكُ  ََيْـــــــــــــ َ ــــــــــــاُش ػ ـ   ِدـــــــــــــيْ َواْجذََمـــــــــــــَع اًي

ًّا َ  َ  ـــــــــــــــــــــِلي ًّـــــــــــــــــــــا َبْو َص ـَــــــــــــــــــــصًّا ثَِلي  ج

ـــــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــــاَل اْدِذَع ـــــــــــــــــــِة ِت ىَل اًِليَاَم
ّ
 ا

ـــــــــــــوذْ  ـــــــــــــْم ُك  يَُؼ ُِ ًَ  َِ ـــــــــــــْ   َوِكْســـــــــــــَمُة اًَف

ـــــــــــــــِ َا ـــــــــــــــاَل اْم ـــــــــــــــَشٌت ِت ـــــــــــــــاِئَزٌت َ ِف  َ 

 ِ ــــــــــــع ــــــــــــا ثَيَعُّ ــــــــــــْ ِ َم ــــــــــــْن ؿَ ـَـــــــــــٌة ِم  اَبِكي

ـــــــــَس ْ  َ ـــــــــِس اتْخ ـــــــــْم َك َفُِ َْ اَلِت َذ ــــــــــع  ـــــــــَن اًـــ  ِم

ــ  ُ فَْضــــــــــــــ ّْ َ ــــــــــــــــْم يـَـــــــــــــــي ًَ َِا يَِلييــــــــــــــــاً َو َُ 

ــــــــــــــــْ ِ  ــــــــــــــــْ ِ َم ــــــــــــــــِة ِتـَ ــــــــــــــــَع اَلِئم   َم

ــــــــــــــةِ  ْم ػـَـــــــــــــىَل اَلِئم   حـَـــــــــــــْصُك ُدــــــــــــــُصوِ ِ

َـــــــــصْ  ـــــــــاِة اَل  ـــــــــِة َبَْصَ ــــــــــق  َغَعـــــــــا اُلم   َصــ

ــــــــــــــــــــةِ  ـ  ي َِ ُِ َُ ِميخَـــــــــــــــــــــُة َ ا  ِميخَخُـــــــــــــــــــــ

َُ َســــــــــْفُم امُلَِــــــــــجِ  ــــــــــْن يَُظــــــــــنُّ ِمٌْــــــــــ  َوَم

ـــــــــــــــــــــِ َالِ  ـــــــــــــــــــــاَل اػْ ـــــــــــــــــــــُي ِت  َِلُ يَُلاِث
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َُ ِمــــــــــْن َدــــــــــْوٍف فَــــــــالَ  ْن يَِفــــــــص  ِمٌْــــــــ
ّ
 فَــــــــا

َِ َذفَـــــــــــــ  عْ َواٍل ِمـــــــــــــَن اًـــــــــــــُواَلِت يَْىِفـــــــــــــ

َمــــــــــــــــــْن يَُلاِثــــــــــــــــــيْ  ًِ ــــــــــــــــــَِاَذَت   َواْزُح اًض 

َِ َبَ  ــــــــــــــــــِي َوامَلــــــــــــــــــاِل َوِذيِيــــــــــــــــــ ُْ  َواَل

ــــــــــــنْ  َم ًِ ــــــــــــِي  ــــــــــــِبُموِزيَن اِبًَلذْ يَا َم ــــــــــــ ْ  َوًَس

ـــــــــــــ يَا وَْضـــــــــــــَُِس ػـَــــــــــــىَل امُل  ِِسَِ ـَوًَســـــــــــــ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــاَلخِ  ي اًع  ي ــــــــــــــــــــــــــــٍة َِّلِ  َواَل ِِبَ

ـوزِ  ـــــــــ ُ ــــــــــوا ِِف اًرشُّ ـــــــــــ  َبْن يََلُؼ َضـ ْ ََ َــــــــــْي   ت

ِلـــــــــــــَ  هللَا ِتـــــــــــــَشهْ  ًَ  ٍة يُوِجـــــــــــــةُ َمـــــــــــــْن 

َـــــــــــيُ  ـــــــــــ يَْلد ٍ ـــــــــــْ َ ُمِصّ َِ ؿَ ـــــــــــ ـــــــــــْن َرهِْح  ِم

 ٍُ ـــــــــــسُّ ـــــــــــميَ َح ـــــــــــْس ُبِك َِ َك ـــــــــــ يْ ََ َ ـــــــــــْن ػ  َوَم

ــــــــــِِبِّ اخلَـــــــــــَ ُ  ـ  َِ َغـــــــــــِن اًي  َ ـــــــــــاََ ِتـــــــــــ

ــــــــْس َبَ ّْ  ــــــــوِة َك ُ ه ــــــــــىَل اَّلُّ ــــــــْت َغ ــــــــْن يَُم  َوَم

ـــــــــــــــ َ ـــــــــــــــِميعِ ِري اًد ّىَل اًس 
ٍُ ا ـــــــــــــــَبْمُص  َصْ ـفَ

ــــــــصْ  َُ َنَف ــــــــ ه 
ّ
ــــــــٍص فَا ــــــــْن ُنْف ــــــــــاَث ِم ــــــــْن َم  َم

ي َس َ وَ  ِ  َحــــــــــــــــق  اًــــــــــــــــص ْجُم ػـَــــــــــــــــىَل اَّل 

 َُ ــــــــــــــــــــ َذُ  ً َِ تَي ــــــــــــــــــــ يْ ََ َ ــــــــــــــــــــْم ػ ْن ثَُل
ّ
 َبْو ا

 َُ ـــــــــــ ـــــــــــِن اًي ـــــــــــِِب زََْجُ ـــــــــــْس َ ـــــــــــاَََ  َغ  َك

ـــــــــــــْصُ   ـَــــــــــــا فَ ََيْي َ ـــــــــــــَحاتَِة ػ  ُحـــــــــــــةُّ اًع 

ـــــــــــــــــــــَصٍُ  ـــــــــــــــــــــن  َبْم ِى ًَ  َُ ـــــــــــــــــــــ ىَل  يَْددَُؼ
ّ
 ا

ـــــــــعْ  ٍ َوَك ـــــــــْن َ ّ ـــــــــــاِل ِم َِ َوامَل ـــــــــــِس ـــــــــْن هَْف  َغ

َِ ُمٌَاِضــــــــــــــيْ   ُمـــــــــــــَساِفؼًا َغــــــــــــــْن هَْفِســــــــــــــ

ـــــــــــــا ـــــــــــــْن َدذََم ـــــــــــــِسيُر مَع  َِ احلَ ـــــــــــــ  َر  ِت

ـــــــــــــ ـــــــــــــَ ْ ـَغ ـــــــــــــ  اًِف ـِ َ ـــــــــــــؽٍ َوُمدْخ  ََص َوَساِئ

ـــــــــــــــــــاَز َواَل ِثُســـــــــــــــــــــوَِ  ـ  ِ اًي ِّ ْ  ِتًَــــــــــــــــــــي

 َوفَاِػــــــــــــــــــِي اخلـَـــــــــــــــــْ ِ َوِري اًَفــــــــــــــــــاَلخِ 

ــــــــــــــنَ  ــــــــــــــًة ِم ــــــــــــــوا زمَْحَ ــــــــــــــوزِ  َوىَْصُج ـُُف  اً

ـــــــــــــةُ  ـــــــــــــْن َ ِئ ِى ًَ ـــــــــــــاِز  ـــــــــــــوَل اًي   َِلُ ُذُد

ـــــــــــــــــــِ ُّ اَلو لُ  ـــــــــــــــــــقُّ اًَؼ َُ احلَ ـــــــــــــــــــ َ  ثَْوتَخ

ــــــــــــــــــــُص َِلُ  ــــــــــــــــــــُة يَُىف  هْ ــــــــــــــــــــَشِ َ اَّل   فَ

ُـــــــــــــــــــْؤَنصُ  ـــــــــــــــــــيٌع ي ـــــــــــــــــــٌس ََصِ ٍُ َبمْحَ  َزَوا

َِ َبجـَـــــــــــــــصّْ  ــــــــــــــــ ِّ َصت ًِ ــــــــــــــــيَْس ِتخَاِئــــــــــــــــٍة  ًَ 

ــــــــــــصْ  ــــــــــــاََ َؾَف ْن َص
ّ
َة َوا ــــــــــــش  َ ــــــــــــاََ ػ ْن َص

ّ
 ا

ــــــــــــــيَْس  ًَ َة  ــــــــــــــّشِ َِ ػُ ــــــــــــــ ــــــــــــــصْ ِتَشهِْح خََف ـْ ُ  ي

ـــــــيَا ـــــــْس ُبْحِع ـــــــا َك ـــــــِس َم ـــــــْن تَْؼ ـــــــــَ ِْف ِم ْن يَْؼ
ّ
 ا

ـــــــــــــــــــُسٍُ  ـــــــــــــــــــ  َوهَْؼخَِل ي هَِؼ ِ ـــــــــــــــــــىَل اَّل  َ  ػ

ـــــــــــــــــــَسٍُ  َِ اًص اِصـــــــــــــــــــِسيَن تَْؼ ـــــــــــــــــــا َََف  َواخلُ

ُضـــــــــــــــــــُِْم حََزهـْــــــــــــــــــُسٌ  َوَدـــــــــــــــــــْوٌ   ـْ ُ  َوت
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ــــــــــــــــــــنِ  ي ــــــــــــــــــــٌة ِِف اّلِ ــــــــــــــــــــْم َبِئم  ُِ  فَُ ُّ

 ََي َويْــــــــــــــــــَع ُمدْخَِسػَــــــــــــــــــٍة هََواِظــــــــــــــــــِة 

 َْ َ ــــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــــٌََحُِْم زِْضــــــــــــــــــــَواه َ ُّي  فََصت

ُّيَــــــــــــــا َغــــــــــــــهْنُْم هََفــــــــــــــا فَــــــــــــــُ ُّ  ٍ زَت ّ َ 

ـــــــــــــصْ  ٌغ َوَذـــــــــــــاِئٌغ ِف ـَــــــــــــا َ َ ـِ  َوُمـــــــــــــدْ

َََما ـــــــــــــ ـــــــــــــ   َْْس ـــــــــــــْؤَسُز َح ُ ـــــــــــــِسػًا ي َ  ُمدْخ

ــــــــــــَ َا ــــــــــــاَ  اَلْن َف ِّ ــــــــــــِسَ  َبن  اًي ــــــــــــْن َغْل  ِم

ـَــــــــــــاِزي ـــــــــــــِسيِن اًح ـــــــــــــَص ِت ـــــــــــــَن اًُىْف  َوَبتَْع

ـــــــــــــاََا ـــــــــــــِسيِر َ  ـــــــــــــَن احلَ ـــــــــــــا ِم  َوُكُّ َم

ــــــــــــــا ِ  َف ِّ ــــــــــــــٍص َبِو اًي ــــــــــــــِص َ ِف ــــــــــــــْن ُنْف  ِم

ــــــــــاَ ِ  ــــــــــْن َ َ ــــــــــا ِم ــــــــــاِزي ِفَِ يَا هَُم ــــــــــ ْ  ًَس

َُ ُفُســـــــــــــوُ  "َنــــــــــــــ  ُ حَات  ُمْســـــــــــــمِلٍ ســـــــــــــ ِ

 يَِ   "ْؼِسيَ ـــــــــــــــــــــــــُؼوا تَــــــــــــــثَـــْصجِ  الَ " :َددَـصُ 

 ِمـــْن ِدَعاٍل َ فََلـا ـاَلٌج ــــــــــــــــــزَــــــــــــــــــــ" :َكالَ 

يُ  َماِن اِبًســـــــــــــــــ ُّ َِ َـــــــــــــــــخاَلَ امُلْســـــــــــــــــ  وِف اْكذ

اًم يَُؼـــــــــسْ  َِ ـــــــــِص ُمـــــــــــــْس ـــــــــْن زََمـــــــــ  ابًُىْف  َوَم

ٍُ َبَت   َوَجٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة هللِا َوَ ُز

ــــــــــــــــــعْ  ََ َُ هللُا اظ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــْن َبْنَصَم  َلن  َم

َِِمـــــــــــــــــا فََمـــــــــــــــــْن َسَ ْ  َِ ُْ  َوَزَبى ِمـــــــــــــــــْن َب

ــــــــــــــــــ ِ   َوِِف اًِىذـَـــــــــــــــــاِة امُلْحــــــــــــــــــَ ِ امَلِخ

ـــــــــَة اًي ـــــــــِِب  ِْم َوَصـــــــــــْخِمِِْم ََصْ ّمِ  ِمـــــــــْن ســـــــــ َ

ــــــــــــــــــُِ َْ َوَدع   ْم اِبًَفْضــــــــــــــــــِي َواًَىَصاَمــــــــــــــــــ

ي اْظــــــــــــــَعَف  ِ ُعــــــــــــــْححَِة اَّل  ًِ ْ ُِ  َواْدذَــــــــــــــاَز

ـــــــــــــــــــــَ ْ  ـــــــــــــــــــــهَنُُم ُمٌْخَِلعـــــــــــــــــــــًا فَيُْؼخَ  تَيْ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــ   يَْفََِم ـــــــــــــــْم َوَح ُِ ًَ  َُ ـــــــــــــــ ُ  َجٌَاه

ــــــــــَصا ــــــــــْس َبْظَِ َُ َك ــــــــــاَلَم ْس
ّ
ــــــــــْن ا ــــــــــٌص َ َ  ُنْف

ـــــــــــــــــازِ  ـــــــــــــــــِن امُلْرخَ ـــــــــــــــــَي اُلىَل ِِف سََم  ِم ْ

ــــــــــــــــــــْس َبَســــــــــــــــــــاََا  َمــــــــــــــــــــْن َِلُ َبو َل فََل

ُ ِتـــــــــــــــــــــاَل ِصـــــــــــــــــــــَلا ِ   َِلُ وَُســـــــــــــــــــــمّلِ

ــــــــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــــــْ ِ ُحج  ــــــــــــــــــــا ِتـَ َُ  َواَل ىَُصذُّ

ــــــــــــــــــــاُِلُ  َ ــــــــــــــــــــٌص ِكذ ــــــــــــــــــــوُ   "ُنْف  َِلُ ُحُل

ـــــــــِ  " ـــــــــٌص َ  ـــــــــــَسٍة ُنْف َ ـــــــــْن ه ــــــــــَ ٌُّئ ِم َ  "ث

َِ  َمْن ُنـــــن   َرا"ََك: ـَــــــــــــــــــ، َوح"ِفـيـــــــــــــ
ّ
خَلـ  ا ًْ  ا

ــــــــــــــازُ  ُ اًي  ُِ ــــــــــــــِبَوا ــــــــــــــا َم ُُهَ ــــــــــــــال "لَِكَ َ  ث

ــــــــــْس َوَزْذ.ػَََ  ــــــــــا َك َ ـــــــــــَوْظُ  ِف  َِ َراَك اًــ ــــــــــ  يْ

ــــــــــــا َ َلذ َِ َََ  َبْن ُذ ــــــــــــ ــــــــــــْن َس ــــــــــــِس َم  ِِف َغْل

ـــــــــــــــــعْ  ََ ـــــــــــــــــاِز اظ  ىَل اًي 
ّ
ـــــــــــــــــاِن َوا َ ىَل اجِلي

ّ
 ا

ي ػـُــــــــــــــــــمِلْ  ِ َة اِبَّل  َُ َنــــــــــــــــــش   ِذاَلفَــــــــــــــــــ
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 .ُـ 6300حمصم س ية  62و ن اًفصاغ من ُشٍ امليظومة ظحيحة اًثال َ 

 م مبسيية مصاوش.0226بٔجصيي  62 ـاملوافق ً

 

ـــــــــــــْشِهحاً  ـــــــــــــسًا َوُم ـــــــــــــْت ُمَوّحِ ـــــــــــــْن يَُم  َوَم

ـــــــــــــــــــــاِ   خَ ـــــــــــــــــــــٍة َِلُ ًِ ـــــــــــــــــــــاَُ زمَْحَ  زََ 

َُ ِمــــــــــْن َكــــــــــْوِ  َبثَْمْمــــــــــُت َمــــــــــا َبزَ   ْذثُــــــــــ

ــــــــــــــيْ  ــــــــــــــايِن َواجلَُم  َمــــــــــــــَع زََ َنــــــــــــــِة املََؼ

ــــــــــــــالً  ََ ــــــــــــــاًل َوَذ َِ َسًَ ــــــــــــــ َل  ِفي َْ خَ  ســــــــــــــ َ

 َواًَفْضــــــــــــــــــُي هلِل ػَــــــــــــــــــىَل اخِلخَــــــــــــــــــامِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــَصامِ  َِ اًِى ـــــــــــــــــــــــــــــــ ِح  َوبِِٓلِ َوََصْ

 "ثََمـــــــــــــاَم امِلي ـــــــــــــةِ " :َ  يـْــــــــــــُت هَْظِمـــــــــــــ َ 

 

ـــــــــــا َ ـــــــــــا َوَجد َ ََيْي َ ـــــــــــِِب ػ ـــــــــــِة اًي  ـــــــــــْن ُبم   ِم

ــــــــــــــــــاَلتِ  ــــــــــــــــــَع اًع  َفْصَ  َِلُ َم ـْ خَ ــــــــــــــــــ ْ  َواس

ـــــــــَ   ـــــــــمِ َمْؼ ــــــــــ  هَْظ   ُكِّ َبْظـــــــــِي َبْظـــــــــيِ ِفــ

يَــــــــــا اًؼََمــــــــــيْ  ًَ ـــــــــا ُمــــــــــْصثٍَغ  ـ  ُ ِمٌ ّْ َ  فَــــــــــاْكد

ــــــــــــــالَ  ُِ ُ َســــــــــــــَِا َبْو َو  ّ ًََؼــــــــــــــ  فَُلــــــــــــــْي 

َمـــــــــــــــــــامِ 
ّ
ال ـــــــــــــــــــاَلِت ًِ ـــــــــــــــــــُي اًع   َوَبْفَض

ــــــــــــــــــامِ  ــــــــــــــــــ  اِباِلْغِخَع ــــــــــــــــــْن َِلُ اْكذََف  َوَم

 َِ ــــــــــــ ــــــــــــٌة ِفي ي ةِ "َمٌُْظوَم ــــــــــــوُل اًســــــــــــ ُّ  "ُبُظ
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ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

ُةُ يُ انُ ثُ الُةُ ومُ نظُ المُ 
ي ةِ       َسََسِخيُي اجلَي ِة ِِف هَظِم ُبُظوِل اًس ُّ

َماِم َبمَحس                        
ّ
 ًال

ُ
ُ

ُنظم

ُيِبهخاين اٌَِّ هللا اًز   غحس

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

http://www.sahab.net/forums/member.php?s=9e7dede2f27b40490fcca401d3e93952&u=7029
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َِ ُــسا                                                      ثســِم اَّلي تفضَـ

 

َِ اإلسـالِم واظعفــا  6  ًـسيٌـ

 
                                                  ُث اًعـالُت واًســالُم رسمــسا

 
 ثـضـ  اًٌـِب  را اًخلـ  محمـسا 0

 

 هظمـًا كس ادذصثـُـَ ٌَفِــمِ  4 وتؼـُس دـْش يـاظاًدـًا ٌَؼَــمِ 

َِ بُُظــوال  ًـمْن يـصيـُس هيََـِا حمعــوال 3 َجــؼُت ِف بٔتياثــ

َُ ثسَس حيـِي اجلٌــــةْ          يذــ

 

 بٔظـوِل اًسٌـةْ كـِس احذـوى ػىل  2

 بٔغـين تـَ اتـَن حٌدـِي اجلَيــيِ       1 وراك ًإلمــاِم ري اًخبٔظيــيِ 

ُّــيا  ٔبظــوُل سٌــِة اًٌـِب غٌــس  7 كـال اإلمـاُم َيزغــاك زت

 وهلذــسي ِبــم ِتـال ازثيـاِة  8 منضـ  ػَـ  ظصيلــِة ألَصاِة 

 ــٍة ضالًــٌة فـس ْ ونـي تسغ 9 وحصنٌـا حصنـًا صسيـساً ٌَدــس ْ 

 هدــ  غــن احلـِق اًلومِي تـسال 62 وه ك اخلعــاَم ِف اليـِن فـال
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 َِ َُ يضــصُّ  ًوتــاَِ  66 والثـجاًـْس ظـاحَة ألُــوا  فلــصتــ

ََ واجلــسالا  والثضــصْة ٌَسٌــِة ألم ــاال 60 وهذــصك امِلــصا

اهـا  الًيــُي فافِــم اًخحيــا ويه  64 وُــ  اً  ثفســُص اًلـَص

يـس فيــِا مـن كيـاٍش بٔتسا  وُـ  الٓزـاُز فـافِمـن امللعـسا 63 ًو

 وٕامنــا تعاغــِة اًصســـولِ  62 الثـُـسزُك ابًــصٔبِي واًؼلــولِ 

انِ  61 وهؤمــُن تلــسِز اًصحــمنِ   خبيــصٍِ وصـــصٍِ ِسيــــ 

 ٕارا ٔبزذث بٔن حىـــوَن ساًـام 67 والثلــْي ِف راك هيــ  بٔو ملا

 ونــي ماكــْس ظــع  من ٔبددازِ  68 وٕامنــا اًخعسيــُق ابلٓزــازِ 

َِ فلـس 69 وثفسُ  اًـحسيـِر ٕان مل يُـؼـصِف   ُنف  يحلـ  حبسة ًفـظــ

 ونـن معيـؼًا ال حىــن مؼاهـسا 02 والثــصذ  مٌـِا حــصفا ً واحسا
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 فـاكدَـَ ابًدسَيــم واإلزدـاِث  06 ونــي مابٔثــ  غـن اًثلـاِث 

 واحــشْز جــسااًل اليفيـُس بٔتسا 00 والختــامْص بٔو ثياظـْص بٔحــسا

انِ   واًلــسِز وزؤيــِة اًصمحــنِ  04 ٔبمسـْم غـِن اًىـالِم ِف اًلَص

َُ خمَــوُ   َُ سهسيُق  03 والثلــْي لَكُمــ  َمــْن كــال را فٕاهــ 

َُ حليلــٌة   ًىٌـيا ال هؼــصُف اًىيفيــةْ  02 كعؼيــةْ نــالمـ

ا املـــا  01 وزؤيــُة اًصمحــِن ري اجلـاللِ     حليلــُة ييىـــُص

 غـِن اتـِن غدـاٍش غظيــِم املىصمةْ  07  ــا زوى كذـاذٌت غـْن غىصمةْ 

 ٔلن ُــشا جــاَ  تــَ اخلْ   08 س  احلـسيُر حسَة ماظِصْ وغٌـ

 حليلــٌة وفيــــَ نفذــانِ  09 ان ابمليـــزانِ وجيـة اإلِــ

 يـاوحي ري اًخفصيـطِ واًؼــــياذِ  42 وثـوسُن ألمعــاُل ٌَؼدــاذِ 
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ــُم اًؼدــــاذا  يــوَم احلسـاِة هيــ  ما بٔزاذا 46 وزتٌــا ي ِّ

يـس تـَ  هللِا واإلوســانِ   ِمـْن حصَجــاِن فـافِمــْن تيـاين 40 ًو

َُ واًؼـصُ   44 يـوَم احلضــِص حـوُ   ٌوٌَـِبِّ   هَسِ  صِــٍص ظـوًـُـ

َِ ِف اًـُحســحانِ  43 وظــع  ٔبن  غــــسَذ ألواينِ   ٔكجنــِم اًسـام

َِ ِمـْن بُٔـوالِ  42 وهؤمـُن ابًلــِ  واًســـؤالِ   ومـايىــوُن فيــ

َِ واًـسيِن واًصسـولِ  41 ونـي خشـٍط ْسئـُي   كـو   غــن زتــ

 ٌَمععــف  غٌـَس كيــاِم اًساػةْ  47 وجيــُة اإليــامُن ابًضفاغـةْ 

 ِمــْن بٔمــِة اإلســالِم ابًيجاتِ  48 وْضفــُع اًٌــِبُّ ٌَؼعــاتِ 

 مىذــوٌة سددعــصوٍُ  واًىفــصُ  49 س يرـصُح الجــاُل فاحـشزوٍُ 

َِ مىذـــوُة   ٔلهــَ خمــــاذٌ  نــشوُة  32 ورا ػَـ  جديــي
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 ًلذــّ تدــاِة ًـُـّسٍ فافِـمْ  36 ويـٌــزُل املسيــُع اجُن مـصميْ 

 يزيــُس ابًدـّصِ واًيلـُط ابًـًزـيْ  30 وغٌــس  اإليـامُن كـوٌل ومعيْ 

َُ ٕارا بٔظــصْ  34 وثـازُك اًعـالِت غٌـسهـا َنـفصْ   ػىل اإلمـاِم كذَــ

 ًفازوُ  رو اًخل ـسيُق فاُـو اًع 33 وبٔفضــُي اًؼدــاِذ تؼس املععف 

  ـا يلــوُل اًعـحُة ذون م ِ  32 يَِـام غمثــاُن رو اًٌــوزينِ 

 نشا اتـُن غوٍف واًزتيــُص تؼــسُ  31 ػَـ   ُث ظَـــحٌة وسؼــسُ 

َْ  37 ويَعَُـُع ادليــُع ٌَِرــالفةْ   ورا اًىـالم الثلــْي دـالفــ

 اًٌـِّبِ راك ابثفــا ِ َصــُة  38 وبٔفضـُي اًٌـاِش ػىل اإلظــال ِ 

 ةْ ٌَدــّصِ واًفـاجِص مــن ري ألمّ  39 ةْ اغــُة ًٔ ئـمّ مــُع واًع  واًس  

 مــع ألتـصاِز بٔو روي اًؼعيـانِ  22 واًـــزُو واجلِــاُذ مــاضيانِ 
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 ٕاكـامــُة اًـــحسوِذ ٌَلعـاِ   26 وكسمــُة اًفــئ تــال اهخلاِ  

 مـجزئًة ٌَضـــرِط ابًذــاممِ  20 امِ وثُسفــُع اًزنــاُت ًإلمــ

 ثـكل اًعــالُت زوؼذـاِن ثُـؼمتسْ  24 نــشا هع  ادلــؼَة والهؼـسْ 

 والهـصى اًـرصوَح رمـام كـس تسا 23 واليىــْن ِف اًعـسِز صـٌم بٔتسا

ــانِ  22 والهــصى كذــاَل ري اًسَعـانِ   ٕاال جىفـــٍص واضـِع اًُ 

 نــش  اخلــوازُح اًؼعــاتُ  21 اًحـــاتوثلذــُي اٌَعـوُ  و 

 ٕاال ملـْن كــْس ظــع  ِف ألددـازِ  27 الوضِـُس ابجلٌــة واًٌــــاز

 َـىش ػَـ  من بٔرهة اًؼلـاتـاِ  28 ىصجــوا ًـىـّيِ ظـاحلٍ زواِتــا

 نفــازٌت ًـشهـِدــَ يُـَؼــسُّ  29 وَمـْن ػَيـَ كـْس بٔكـمَي احلــسُّ 

 وبٔوجـنْب ٌَىــافـِص اًؼـشاتــا 12 هللا ملــْن كــْس ثـاتـاويـفــُص 
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 ٕان  ن راك اًضرُط خشعًاحمعيا 16 وحــٌق اًصجـُم ػىل من كـس س 

َُ تؼـسٍ كــْس زَجوا 10 وزجــَم اًـيِبُّ هـاسـًا كـس سهوا  واخلـَفـا

 َمـْن س مــْم فلـْس غَص محمسا 14 الثًذلــْط ِمــْن ألَصاِة بٔحسا

  ظِـِص اإلسـالم سوزاً ِف اًؼَنْ  13 ٔبما اًيفـاُ  فِــو اًىفـُص فاػَمنْ 

 خمَـوكـخاِن ذون مـا ىىــصانِ  12 واجلٌــُة واًٌــــاُز االزيذـان

 ظــالثُـيا ػَـيَ حـٌق كس تسا 11 َمْن مـاَث ِمــن ري ألمـِة موحسا

 ـًا تـَ غييتوثــم  مــا حل 17 ين اىَتيــُت ٕاىل ٌُــــا فٕاهــ  

ِّ ٔبزجـــو تـَ مِ   وبٔن يىــوَن ذاًعــًا ظـوااب 18 يا اًثواتــاـن زت

َِ  ذلِس ِف اتذـساي 19 ــايواذلــُس هلل ػَــ  اىَتِ   ِمــْن هظِمـ

 ِب املععـف  اًىصميِ ػَـ  اًٌــ   72 سَيــمِ ـالِت واًد  دمتــُت ابًع  
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o ُُأسأ ُا ُحسنهاُ-ال اتمة-: 

ُ
 ؛ كولُ بَ  خامِ و ِف اخلِ ّّّّّّّّّّ

َ اَّل   ٕانّ   َتا و حليلَتا؛ حص كِ و ثُ  ة ًخؼصَف ة اإلسالميّ نَ ألمّ سزِ ًدـ  ٔبن ثُ ي ي

ا مبـا ٔبّ ـ ألمـوزِ  مـامُ و سِ  و ًخىون ًِا اًليـاذتُ  يؼةً َِ دصجت ًخىون ظَ ا بُ  ٔب ّ ٔبن ثؼملَ 

  .ةٔبمّ  ذ ُ 

ِف  صِّ ـو اًضـ ال ٌَحاظيِ  و اخل ِ  ٌَحّقِ  صيس ٔبن حىون اًلياذتُ و هللا س ححاهَ يُ 

ا مِ   مِ خَل  ـ  ًِا ٔبن ثَ ال يًد ن ُثّ ُشٍ ألز ، و مِ   .ةاجلاَُيّ  دمِ ن بُ ن ؿُ 

 ّ َ ٕاه مـا  -اذائًـ -ا يَـا، و ٔبن يىـون لَ يَـا لَ ذمـ  ؼع  ُـشٍ ألدمَ ًدـ  ًِا ٔبن ثُ ام ي

َِ ؼعِ ثُ   من: ي

ـ  قِ َُ حيع و اخلُ اًّع  ظامِ حيع و اًيّ اًّع  وزِ ّع و اًخ   حيعِ غخلاذ اًّع االِ  يع حِ اًع 

 .حيعِ اًّع  ملِ و اًؼِ  حيحةِ اًّع  و املؼصفةِ 

 وغِ جُ صُ جِ  ق ٕاال  ر  و ال يخحل   يىونُ  و الَ 
ّ
 ؛ ِا ألظييِ ىل ٔبظَِ ِا ا

 .ةِ ألمّ  سَِ   ػىل فِمِ  ةُ ي  و اًس ُّ  اًلصبٓنُ  -     

 . َٔبظيافِ  و خمخَِ  َ  ٔبهواػِ ثض     دييِ ص الّ ىِا غن اًفِ ٕاغصاضِ  وَ  -     

ن ِمـ ن ر  و هللاُ ِمـ يشٍَ  ِف حتليـقِ  فؼىس ٔبن ٔبهون كـس صـازهت              

 َِ  .اًلعس وزا
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ي رِ  ا ًـ ِّ  فًؼـ ،اًىصميِ  ا ًو َِ ذاًًع  ُشا اًؼميَ  ٔبن جيؼيَ  ٔبسبٔلُ  هللاَ و    

 .لميٍ سَ  ٍَة ي كَ رِ  ًئميٍ  ّةٍ دِ  ا ً ِّ امؼً كَ  ،سَميٍ  كٍَة 

َِ فِ   سَ ن وَ مَ فَ  َِ احِ َع ًِ   ُ َيسْ ا فَ  ً ذَ  ي َِ فِ  ن و سَ مَ ، و د َُ وِّ َع َيُ فَ  الً ًَ سَ  ي ع َع ييَ ً و  ت

  .َِ دِ احِ َع ًِ 

ُ  فاِث ن ظِ مِ  ر َ  فٕانّ  ُ  ٌ َ ؤمِ امل  ػىَل   هللاِ ِِف   َ بٓذِ خَ امل
ّ
 سـولِ زَ  ةِ ي  سـ ُ و  سالمِ  اال

َِ ػَ   هللاُ ظىل   هللاِ   .سمل  و  َي

    
ّ
َِ فِ  يةَ غَ  ن الَ مَ  ي   َ            الَ ََ اخلَ  س  سُ ا فَ يحً س غَ  ِ  نْ ا   .الَ ػَ و  ي

 

 

       

 جماًَس  تِ سّ ِف ػِ  -اا و ثؼَيلً يحً عحِ ثَ  - سا ِ ن ُشٍ اًِصّ مِ  صاغُ اًفَ  ت               

ا َُ  .0224ٔبنخوجص  68 ًـُـ املوافق  6303 صؼحان 00ًي  اًسخت  بِٓدُص

 ســ ية صــؼحان68 ِف احً حِّ َعــا مُ تعً افِــا َضــ ظــصَ اًيّ  ػــسُث بٔ  ُُث             

 .0266 ويَيةج 69 ًـ  املوافق هللا ػَيَ وسملّ ظىّل  ولِ سُ اًص   صتِ ن ِه مِ 6340

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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